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1. Prognostische weefselmarkers voor prostaatkanker, gevalideerd op radicale prostatectomie 
cohorten, kunnen van veel grotere waarde zijn in het klinisch, therapeutisch beslistraject, als zij 
gevalideerd zouden worden op prostaat naaldbiopten. –Dit proefschrift. 

2. CRISP-3 en β-MSP expressie in prostaatnaaldbiopten spelen geen rol in het therapeutisch 
beslissingstraject. –Dit proefschrift. 

3. Immunohistochemische ERG expressie heeft geen voorspellende waarde voor het 
ontwikkelen van lokaal- of biochemisch recidief van prostaatkanker na radicale prostatectomie. 
–Dit proefschrift. 

4. De validiteit van CD117, CD133 en OCT3/4 als prostaatkanker stamcelmarkers is dubieus  
aangezien deze eiwitten niet tot expressie komen in prostaat kanker specimen. –Dit proefschrift. 

5. Het immunohistochemisch marker profiel van α6-Integrine, EZH2 en HELLS ondersteunt  
prognostische stratificatie van prostaatkanker patiënten op basis van radicale prostatectomie 
specimen. –Dit proefschrift. 

6. Kitesurfen is minder gevaarlijk dan voetbal of hockey. –Onderzoek Volkskrant 2015 en 
Comfort aspects important for the performance and safety of kitesurfing. Lundgren L et al. Work. 
2012;41 Suppl 1:1221-5. 

7. Pathologen zijn niet helderziend. -Do pathologists have extrasensory perception? Bull AD et 
al. 1991 Dec 21-28;303(6817):1604-5. 

8. Riding at four-star eventing competition means riding every stride, not just sitting prettily! -
Lucinda Fredericks en Environmental stress and 3-day eventing: effects of altitude. Foreman 
JH1 et al. Equine Vet J Suppl. 1999 Jul;(30):394-7. 

9. Van de mensen op straat weet vrijwel niemand dat de patholoog een essentiële schakel is in 
het zorgtraject. - Patients in the dark about pathologist functions. Paegle RD et al. Pathologist. 
1980 Sep;34(9):467-9. 

10. If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, then what are we to think of an empty desk? 
-Albert Einstein 

11. Het losbladig toevoegen van de stellingen heeft als voordeel dat er een vliegtuigje van te 
vouwen is zonder het proefschrift te beschadigen. -C. Buddingh, Nederlands dichter. 

 


