


STELLINGEN 

l. De grootte van de tumor en de lymfklier status zijn tot op heden belangrijke prognostische 
parameters bij het mamma carcinoom, De uitdaging voor de patholoog zal er uil bestaan om in 
de toekomst met steeds minder materiaal dezelfde of zelfs betere prognostische informatie te 
verschaffen (dit proefschrift). 

2. Het is met elkaar in tegenspraak, dat gradering van het ductaal carcinoma in situ (DeIS) 
belangrijke therapeutische consequenties heeft, terwijl daarentegen gradering van illVGsieve 
mammacarcinomen bij de klinische besluitvomling geen rol speelt. 

3. In tegenstelling tot wat ons 'gezond verstand' ons zegt, blijkt eliminatie van celdood niet 
noodzakelijk te Zijll voor autonome celgroei. Bij manmla carcinomen blijkt namelijk een 
verhoogde apoptose gerelateerd te zijn aan een verhoogde kans op axillaire lymfklier 
metastasen. (Frankfurt et al, Clinical Cancer Res, 3: 465-471, 1997). 

4. Om de kwaliteit van immunocytochemische kleuringen te verbeteren, dient de cytologische 
materiaal verwerking gestandaardiseerd te worden. 

5. De interne kwaliteitscontrole in de cervix cytologie is meer gebaat bij een verbetering van de 
kwaliteit van de uitstrijk, dan bij het intern controleren van uitstrijken die verminderd, of niet 
beoordeelbaar zijn (richtlijnen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker NVVP, november 
1996). 

6. Monolayer preparaten vergroten niet alleen de diagnostische mogelijkheden van het cervix 
materiaal, maar verhogen bovendien de arbeidsvreugde van de screenende analist en patholoog. 

7. In het algemeen wordt te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om op cytologisch 
materiaal immunocytochemisch dan wel moleculair biologisch onderzoek te doen. 

8. De eerste jaren van een kind zijn cruciaal voor de ontwikkeling van zijn "basic security". Dit 
gegeven dient de basis van de opvoeding te zijn. 

9. De toename van het aantal vrouwelijke artsen, gecombineerd met het toenemend gebruik om 
één dag per week studieverlof te nemen, zal de acceptatie van parttime werken ook in de 
geneeskunde snel bevorderen. 

10. Een goede, representatieve punctie is het halve diagnostische werk. 

1l. "Pluk de dag" is een devies dat niet alleen zou moeten gelden voor mensen die 
geconfronteerd worden met een ernstige ziekte. 

12. Bezuinigen op pathologisch onderzoek is, zoals het bekende spreekwoord zegt: "pemw wise 
and pound foolish" (richtlijnen afdelingsbegroting 1997, AZR). 


