
STELLINGEN BEHOREND BU HET PROEFSCHRIFT 

Beoordeling van de Hoeveelheid Tumor in de 

Schildwachtklier van Melanoom Patienten: 

Dilemmas en Klinisch Consequenties 

1) Schildwachtklier positiviteit is samengesteld uit een grote biologische diver
siteit (dit proefschrift). 

2) Minimale schildwachtklier tumor grootte In de schildwachtklier reflecteert 
eerder het blologische gedrag van de ziekte dan staat van progressie (dit 
proefsc/lfift). 

3) Het is nog niet bewezen dat overleving verbeterd wordt door het verrichten 
van een schildwachtklier procedure gevolgd door een vroege complete
rende Iymfklier dissectie (CLKD) in vergelijking met Iymfklier observatie ge
volgd door een therapeutische Iymfklier dissectie in geval van een Iymfklier 

. metastase (dit proefschrift). 

4) Meet aileen wat je kunt zien, niet wat je vermoed (dit proefschrift). 

5) Nieuwe morfologische criteria hebben de accuratesse van echo geleid de
tecteren van metastasen naar een hoger niveau getild (dit proefschrift). 

6) Response percentages en karakteristieken van de BRAF-inhibitor PLX-4032 
in melanoom patienten tonen een sterke overeenkomst met Imatinib in 
Gastro Intestinale Stroma Cel Tumoren (GIST), 

7) Het succes van Ipilimumab in melanoom patienten zal waarschijnlijk ge
volgd worden door vergelijkbare success en in andere vormen van kanker. 

8) Met het succes van nieuwe systemische therapieen zal er, zowel een toe
name in melanoom patienten zijn, als ook in patienten met andere solide 
tumoren, die in aanmerking komen v~~r reddende chirurgie. 

9) Een strafcorner bij hockey is v~~r 50% een psychologisch spel en voor 50% 
een fysiek spel binnen een hockey wedstrijd, tussen keeper en strafcorner 
specialist. 

10) Change has come to America (Barack Obama, Overwinnings Speech in de 
Presidentiele Verkiezingen in de V.S., Chicago, Illinois, 4 November, 2008.) 

11) Facta, non verba (geen woorden, maar daden), het motto van Feyenoord. 

Rotterdam, 19 Janua,i 2011 
Alexander c.J. van Akkooi 



STATEMENTS ACCOMPANYING THIS THESIS 

Sentinel Node Tumor Load Assessment in 

Melanoma: Dilemmas and Clinical Management 

1) Sentinel Node positivity represents great biologic heterogeneity (this thesis). 

2) Minimal Sentinel Node Tumor Load in the SN represent biology rather than 
stage of progression (this thesis). 

3) It has not yet been proven that survival is improved by performing a sentinel 
node procedure followed by early completion lymph node dissection (CLND) 
compared to nodal observation and therapeutic lymph node dissection 
(TLND) in case of nodal metastases (this thesis). 

4) Only measure what you can see, not what you presume (this thesis). 

5) A new set of morphology criteria has moved the accuracy of ultrasound in 
melanoma to a new level (this thesis). 

6) Response rates and response characteristics of the BRAF-inhibitor PLX-4032 
in melanoma resemble the effects of Imatinib in Gastro Intestinal Stroma Cell 
Tumors (GIST). 

7) The success of Ipilimumab in melanoma will most likely be followed by 
similar successes in other types of cancer. 

8) The role of salvage surgery in melanoma as well as other solid tumors will 
increase with the success of new systemic therapies. 

9) The short corner In field hockey is for 50% a psychological game and SO% a 
physical game within a field hockey match between the goalkeeper and a 
corner specialist. 

10) Change has come to America (Barack Obama, Victory Speech in US Presidential 
Election, Chicago, Illinois, November 4, 2008.) 

11) Facta, non verba (no words, but deeds), the motto of Feyenoord 

Rotterdam, January 19'" 2011 
Alexander C.J. van Akkooi 


