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Stellingenn behorende bij het proefschrift: 

Methodologyy and Implications of Lymphatic Mapping and 
Sentinell Lymphadenectomy 

1.. De metastase zelf is een belangrijke oorzaak voor het falen van zijn eigen 
detectiee door middel van sentinel node biopsie. 

2.. De kans op een fout-negatieve sentinel node procedure wordt verkleind 
doorr het toepassen van de driezintuigentechniek: horen, zien en voelen. 

3.. Na herhaalde speurstoftoediening in een tumor in de borst zijn het 
dezelfdee wegen die naar Rome leiden. 

4.. Gebruik van de gamma probe verbetert de radicaliteit van tumorexcisie 
bijj  het niet-palpabele mammacarcinoom, 

5.. Hoewel Ramon Cabanas gezien wordt als de grondlegger van de sentinel 
nodee biopsie, hebben studies gebaseerd op zijn publicatie uit 1977 het 
sentinell  node concept in zijn eigen vakgebied in diskrediet gebracht. 

6.. De discussie over het nut van sentinel node biopsie bij testistumoren 
wordtt vertroebeld door het feit dat internisten en urologen de met hun 
behandelingg geassocieerde morbiditeit over en weer bagatelliseren. 

7.. Een korte leerfase betekent een ervaring armer en een illusie rijker. 

8.. Een duidelijk voorbeeld van een conceptuele misvatting is: "De methode 
vann intratumorale injectie is verlaten vanwege het feit dat er velerlei 
lymfevatenn in verschillende richtingen vanuit het primaire tumorgebied 
ontspringenn [Iraj'  Khalkhali, Alasbimn Journal, July 2001)". 

9.. Een posterpresentatie is als een eendagsvlinder. 

10.. Met de professionalisering van de opnametechniek heeft de 
hedendaagsee musicus slechts een schijnbare volmaaktheid bereikt. 

11.. De rechtvaardiging van kunst kan slechts de inwendige verbranding zijn 
diee zij in de harten van mensen ontsteekt, in plaats van de zeer opper-
vlakkige,, geëxternaliseerde openbare manifestatie daarvan. Glenn Gould, 1962. 

12.. Het feit dat de huidige interpretatie van oude muziek buiten zijn 
maatschappeüjke,, religieuze en persoonlijke context plaatsvindt, maakt de 
discussiee over authentieke uitvoeringspraktijk minder relevant. 

13.. Het individuele karakter van onze eigen ervaringen beperkt het nut van 
adviess aan anderen. 

14.. Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart over hetgeen men niet weet. 




