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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Radical Surgery for Early Stage Cervical Cancer

1. Bij de chirurgische behandeling van het cervixcarcinoom leidt een techniek 
met meer radicale resectie in het gebied van het vesico-uterine tot een betere 
overleving - dit proefschrift

2. Een meer radicale hysterectomie leidt wel tot meer klachten, niet tot een slechtere 
kwaliteit van leven - dit proefschrift

3. Behandeling van bulky cervixcarcinomen door middel van een radicale 
hysterectomie volgens Okabayashi resulteert in  minder aanvullende behandeling 
zonder tekort te doen aan de oncologische uitkomst - dit proefschrift

4. De goede oncologische resultaten van de Okabayashi techniek kunnen niet worden 
verklaard op basis van resectie van lymfebanen in het vesico-uterine ligament - dit 
proefschrift

5. Behandeling met adjuvante radiotherapie na initieel chirurgische behandeling 
voor het vroeg stadium cervixcarcinoom leidt in vergelijking met primaire (chemo-)
radiotherapie niet tot een slechtere kwaliteit van leven - dit proefschrift

6. Een TNM-classificatie systeem voor het cervixcarcinoom op basis van chirurgische 
en radiologische bevindingen is meer in overeenstemming met de gekozen 
behandeling, beter in het voorspellen van prognoses en leidt tot betere vergelijking 
van behandelresultaten - proefschrift Petra Biewenga

7. Pagule fumbi ndiwe mwini (translated from Chichewa: For dust to appear during a 
dance, you yourself have to cause it)

8. Interpretatie van wetenschappelijk onderzoek is regioafhankelijk

9. Promoveren is als Sinterklaas, zolang je erin gelooft is het leuk

10. Schrijven is zitten blijven tot het er staat - Kees van Kooten

11. Als geluk een gewoonte wordt, is het geen geluk meer - Herman Pleij, Parool sept 2017

12. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear 
- Nelson Rolihlahla Mandela

Marloes Derks - oktober 2017


