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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Regional melanoma metastases 



1. Voor regionale melanoommetastasen is chirurgie de belangrijkste 
behandeling waarmee genezing bereikt kan worden in een geselecteerde 
patiëntengroep. 

2. CO2 laserablatie van in-transit metastasen is een eenvoudig alternatief 
indien excisie of geïsoleerde regionale perfusie geen optie zijn. 

3. De lymfestroom vanaf het inguino-femorale lieskliercompartiment naar 
de bekkenklieren verloopt slechts gedeeltelijk door de klier van 
Cloquet. 

4. Het al dan niet aangetast zijn van de klier van Cloquet heeft een lage 

voorspellende waarde voor de tumorstatus van de bekken lymfeklieren. 

5. Een therapeutische liesklierdissectie wegens melanoommetastasen 
dient zowel het inguino-femorale als het iliaco-obturator compartiment 
te omvatten. 

6. Melanoomrecidief in het litteken na lymfeklierdissectie is een bijna 
zekere voorbode van afstandsmetasering. 

7. De prognose na therapeutische lymfeklierdissectie voor melanoom 
kan betrouwbaar bepaald worden met behulp van de gemodificeerde 
formule van Slingluff. 

8. Vaatchirurgie is de basis van alle chirurgische specialismen. 

9. De patiëntenzorg is gebaat bij specialisatie en discipline overstijgende 
categorale afdelingen in algemene ziekenhuizen. 



10. De wachtlijsten voor onvervreemdbare mensenrechten (onderwijs, 
wonen, gezondheid) zijn als een hypotheek waardoor De Maatschappij 
haar leden aan zich bindt. 

11. De kwaliteitswinst door één suprabudgettaire sentinel node biopsie is 
niet te vergelijken met honderd duurbetaalde kwaliteitscommissie
jaarverslagen. 

12. Het prijskaartje obstrueert palliatieve zorg, zoals het euthanasie 

faciliteert. 

13. Een goed boek onderscheidt zich door het oproepen van een flits van 
herkenning die de lezer bevrijdt uit het beklemmend gevoel van 
emotionele eenzaamheid. 

14. Historisch besef en welvaart zijn voorwaarden voor een duurzame vrede. 

15. Een in Nederland werkende Vlaming voelt zich als een vis in schoner 

water. 

16. Als Kuifje, Einstein en Picasso zich aan een Werktijdenbesluit hadden 
gehouden, was de wereld ook gewoon blijven doordraaien. 

17. Het verstand staat machteloos tegenover fenomenen als het leven, 
de liefde of de dood' 

Ludwig Heyde, 2000 

Luc Strobbe, 16 februari 2001 
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