
Stellingen behorende bij het proefschrift 

Molecular Diagnosis in Bladder Cancer 

I. De bevinding van een positieve FGFR3 urinetest en de afwezigheid van een blaastumor tijdens de 
cystoscopie betekent dat zich ergens in de urinewegen, hetzij in de blaas of de hogere 
urinewegen, tach een afwijking bevindt. Het is aan te bevelen deze pati8nten goed te monitcren. 

- dit proefsclmft 

2. De sensitiviteit van een urinetest kan worden beperkt door het aantal tumorcellen in de urine. 
- dit proetschrift 

3. FGFR3 mutatie analyse op urine is een waardevolle aanvulling tijdens de follow-up van patienten met 
niet-spierinvasief blaaskanker. - dit proefschrift 

4. Moleculaire veranderingen in pati8nten zijn zeer divers. Het is daarom belangrijk de juiste pati8nten-
groep te selecteren voor een bepaalde urinetest. - dit proefsc!Jrift 

5. Het verdient de voorkeur markers te ontwikkelen, die voor de start van de BCG spoelingen Kunnen 
voorspellen of een patient zal reageren op de behandeling. - dit prcefschrift 

6. De tijd die het gekost heeft dit proefschrift te produceren, getuigt van het feit dat multitasken 
inefficient is. -Rubinstein et al. Executive control of cognitive processes in task switclting. 

J Exp Psycho/ Hum Percept Perform. 2007 Aug;27(4}:763-97 

7. Medical science has made such tremendous progress that there is hardly a healthy human left. 
Aldous Huxley 7 894-7 963 

8. Pati8nten hebben altijd een dubbele behoefte: de behoefte te weten en te begrijpen, maar oak, en 
misschien nag belangrijker, de behoefte zich erkend en begrepen te voelen. 

- George Engel The task of medicme: Dialogue at Wickenburg 7 98817 3-7 7 6 

9. Het feit dat een dure placebo pijnstiller krachtiger werkt dan een goedkope wijst op het grate belang 
van positieve suggestie als vorm van geneeskunst in de geneeskunde. 

- Waber RL eta/. Commercial features of placebo and t!Jerapeutic efficacy. JAMA 2008; 299(9}.7076-7 

10. In het kader van het kwaliteitsdenken van medici is het wenselijk om oak over de schutting te kijken 
naar de uitkomsten van de discussies die andere professionals, waaronder accountants, hebben 
over dit onderwerp, waarbij met name door hun de professioneel-kritische instelling als een 
belangrijke sturende factor in het kwaliteitsdenken wordt gezien. Ter voorkoming van "bias" in de 
oordeelsvorming is een professioneel-kritische instelling dan oak een vereiste die een kritische 
houding (questioning mind) moet omvatten ten opzichte van verkregen (controle) informatie rraar oak 
van het eigen oordeelsvormingsproces. Het onderkennen en begrijpen van je eigen tekortkomingen 
helpt om een kritische houding te vormen en te onderhouden. 

-Philip Wa!fage hoogleraar accountantscontrote UvA, De Accountant, November 2010 

11. There is a lot of room at the top of the profession, but it is a long and hard climb. and there is no 
elevator running above the lower floors. Some people wait for life for an elevator to start, or take an 
attractive lift that only goes part of the way. Others sit down and complain and abuse all who toiled 
up the stairs. Many things come to him who waits, but seldom the thing he waits for. 

- J. C!talmers da Costa, surgeon 
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