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Stel l ingen behorend bi j  d i t  proefschr i f t  

Integrat ing new imaging modal i t ies in breast cancer management 

Bas Pouw 

1. Beeldgeleide chirurgie is in een stroomversnelling geraakt en zal binnen korte tijd een 
methode zijn die niet meer uit de operatie kamer weg te denken is. � 

 
2. Jodium125 bron geleide chirurgie is, bij veilig gebruik, een adequate chirurgische methode 

om gericht de tumor te verwijderen. Deze techniek kan adequaat worden 
gecombineerd met radiogeleide schildwachtklier procedures. – Dit proefschrift � 

 
3. De mobiele gamma camera is een eenvoudige en relatief goedkoop hulpmiddel voor 

beeldgeleide chirurgie en geeft de chirurg meer zekerheid over zijn handelen. – Dit 
proefschrift � 

 
4. SPECT is inmiddels een gestandaardiseerde radionucleaire techniek maar het intra-

operatief gebruik van deze techniek staat nog in de kinderschoenen. – Dit proefschrift � 
 
5. Mammachirurgie zonder sturing is als op open zee varen zonder kompas; je hebt 

eigenlijk geen idee op waar je terecht zult komen. � 
 
6. Elke lokalisatie techniek om mammatumoren te vinden helpt, maar jodium125 markers 

maken het wel verdomd makkelijk. – E.J.Th. Rutgers � 
 
7. De kennis van de weg en het richtingsgevoel van bestuurders neemt na de introductie 

van navigatie apparatuur af. Naar analogie hiervan, kan de anatomische kennis en 
motorische vaardigheid van chirurgen afnemen wanneer er geavanceerde navigatie, 
beeldvorming en robotica worden geïntroduceerd in de dagelijkse kliniek. � 

 
8. Onze hersenen zijn geprogrammeerd om lineair te denken, dit is waarom de 

exponentiele ontwikkeling van onder andere medische technologie vaak wordt 
onderschat. � 

 
9. A strong man can make his own luck. – Gregory David Roberts, Shantaram � 
 
10. In this life, we do what we can to improve ourselves. – Gregory David Roberts, 

Shantaram � 
 
11. Always pass on what you have learned. – Yoda � 
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