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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

11 Informatie verschaffen over mammareconstructie behoort tot de behandeling 
vann mammacarcinoom (dit proefschrift) 

22 Transpositie van een laterale thorocodorsale lap is een waardevolle 
alternatievee methode voor borstreconstructie (dit proefschrift) 

33 Patiënten die een mammareconstructie ondergaan waarbij gebruik gemaakt 
wordtt van implantaten verliezen vaker het implantaat als zij roken, dik zijn 
en/off groter dan gemiddelde borsten hebben (dit proefschrift) 

44 Borstsparende therapie waarbij preoperatieve bestraling en directe 
transpositiee van een myo(sub)cutane latissimus dorsi lap gecombineerd wordt 
mett een locale tumor excisie is een oncologisch veilige behandeling en 
cosmetischh de moeite waard voor patiënten met een relatief groot T2, of T3 
mammacarcinoomm (dit proefschrift) 

55 'The timing of breast reconstruction should not be determined by the urgency 
off the suckling male. For if it is, the procedure is doomed to failure." 

-- Vincent R Pennisi 

66 "A subjective evaluation of breast reconstruction is imperfect, it is all we have 
andd we have to live with it"! - Stephen S Kroll 

77 Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat 
-- Henk Kroes 

88 Bij het maken van een microvaatanastomosis zijn de eerste twee steken altijd 
tee vervloeken daarna begint het plezier 

99 "Beauty is an attitude" - Estée Lauder 

100 Een relatie kan niet gered worden door het "nemen" van een kind maar ook 
niett door een borstvergroting 

111 Gezondheid is onbetaalbaar, en de gezondheidszorg helaas ook 

122 "Life is not ment to be easy" - Tom Elich, Jan Westra 
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