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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 

IMPROVEMENTS IN LOCOREGIONAL TREATMENT OF BREAST CANCER 
 

 
1. Adjuvante radiotherapie na een borstsparende operatie voor DCIS 

vermindert de kans op een lokaal recidief met de helft, zelfs na 15 jaar. 
(dit proefschrift) 
 

2. Adjuvante radiotherapie na een borstsparende operatie voor DCIS 
verhoogt het risico op een salvage mastectomie niet. 
(dit proefschrift) 
 

3. De schildwachtklier is de eerste klier voor tumorcellen, het zou de laatste 
klier moeten zijn voor de chirurg. 
(dit proefschrift) 
 

4. Het is verdraaid lastig om te bewijzen dat iets niet bestaat. 
(dit proefschrift) 
 

5. Het risico op lymfoedeem in de arm na een okselklierdissectie en axillaire 
radiotherapie is groter dan de som der delen. 
(dit proefschrift) 
 

6. Neoadjuvante chemotherapie veroorzaakt geen toename in complicaties na 
een huidsparende mastectomie met een directe reconstructie. 
(dit proefschrift) 
 

7. Een radioactieve jodiumbron is een effectieve markering op weg naar 
sparende chirurgie van de borst en de oksel. 
(dit proefschrift) 
 

8. Elk oordeel vóór het Laatste Oordeel is een vooroordeel.  
(Freek de Jonge) 
 

9. Je zorgen maken is zoals interest betalen op een schuld die je misschien 
nooit zult hebben. 
(Mark Twain) 
 

10. De mooiste dingen in het leven zijn gratis en onbetaalbaar. 
(vrij naar Inge Grootenhuis) 
 

 
 
Mila Donker     Amsterdam, 24 oktober 2014 

 


