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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Correlationn of diagnostic breast imaging data and pathology: 
applicationn to diagnosis and treatment 

1.. De vrees van radiologen om in de toekomst gedeeltelijk te worden 
vervangenn door een computer is volledig gegrond (dit proefschrift). 

2.. Een naaldafwijking zit in een klein hoekje (dit proefschrift). 

3.. Het principe 'primum non nocere' wordt geschaad indien elke additionele 
mamma-laesiee gevonden met MRI in borstkankerpatiënten operatief wordt 
verwijderdd (ditproefschrift). 

4.. Het excluderen van laesies in de categorie BI-RADS 0 ('indeterminate') in 
studiess naar MRI mammae leidt tot verfraaiing van de werkelijkheid. 

5.. MRI mammae zou, net als de behandeling van mammacarcinoom, alleen 
moetenn worden uitgevoerd in speciale mamma-care centra. 

6.. Zolang in de berekening van de specificiteit van MRI mammae ook patiënten 
zonderr afwijkingen worden geïncludeerd, is het weinig zinvol om de 
specificiteitt van MRI mammae te verhogen. 

7.. Afkortingen in de geneeskunde, zoals 'm.c.' (microcalcifïcaties of mamma-
carcinoom)) in de mammadiagnostiek, resulteren in onduidelijkheid en 
verwarring;; derhalve moet het gebruik hiervan verboden worden. 

8.. De medische wetenschap zou er bij gebaat zijn als meer gebruik werd gemaakt 
vann hypothesevormende onderzoeksmethoden en minder van 
hypothesetoetsendee methoden. 

9.. Het valt te betreuren dat sommige organisaties voor ontwikkelings-
samenwerkingg in hun grafische voorstelling van de aarde de Petersprojectie 
gebruiken. . 

10.. De mens heeft de neiging complexe zaken ingewikkeld te maken. 

11.. Het internet is veiliger dan de mensen die er gebruik van maken. 

12.. Promovendi afkomstig uit grote gezinnen hebben een duidelijk voordeel ten 
opzichtee van promovendi afkomstig uit kleine gezinnen. 

13.. Voor een betere integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving 
zoudenn inburgeringscursussen ook voor autochtone Nederlanders verplicht 
gesteldd moeten worden. 

Eiinee E. Deurloo Amsterdam,, 12 januari 2005 




