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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

Computerr Tomography in pre-operative staging 
off pancreatic cancer 

11 Multidetector CT is de belangrijkste modaliteit voor pre-operatieve stagering van het pancreas 

carcinoom. . 

22 Drie-dimensionele CT angiografie heeft geen aanvullende waarde voor het vaststellen van 

vaatingroeii bij pancreas tumoren. 

33 De kans op overleving bij pancreas carcinomen kan goed worden afgeleid van CT scans. 

44 When in doubt, don't cut it out. 

Bijj twijfel geen resectie verrichten is een goede benadering bij pancreas carcinomen. 

55 Onderzoek van een nieuwe radiologische techniek afronden voordat die techniek verouderd 

is,, zal een blijvend probleem zijn. 

66 Promoveren nadat men medisch specialist is geworden heeft als voordeel, dat men het 

eigenn klinisch handelen kritisch kan evalueren. 

77 Diagnostiek met computer tomografie is onderzoeker afhankelijk. 

88 Stellingen die geen betrekking hebben op het proefschrift, worden het beste onthouden. 

99 " A tune a day, keeps the doctor away:" is voor medici waar in beide betekenissen. 

100 Teveel aandacht wordt in de gezondheidzorg geschonken aan "cure" in plaats van aan 

"care",, door de politiek, maar ook door de patiënten en artsen. 

Saffiree Phoa, februari 2003 




