Stellingen behorend bij het proefschrift:
Tumor Load in Lymph Node Positive Melanoma Patients
Classification systems, prognostication models and management recommendations
1) Een betere overleving voor alle melanoompatiënten die de schildwachtklier procedure
hebben ondergaan is niet aangetoond, hoewel patiënten met Breslow dikte tussen 1
en 4 mm voordeel lijken te hebben. (dit proefschrift)
2) Patiënten met een melanoom met Breslow dikte groter dan 1 mm zouden een
schildwachtklier procedure aangeboden moeten krijgen vanwege de diagnostische en
prognostische waarde. (dit proefschrift)
3) De prognose van de groep schildwachtklier-positieve patiënten is zeer heterogeen en
hangt onder andere af van de maximale tumor diameter en de tumorlocatie in de
schildwachtklier. (dit proefschrift)
4) Patiënten met schildwachtklier metastases kleiner dan 0.1 mm zouden een
aanvullende completerende lymfeklierdissectie bespaard kunnen blijven, zeker
wanneer deze subcapsulair in de schildwachtklier gelegen is. (dit proefschrift)
5) De overleving voor stadium III melanoompatiënten met palpabele
lymfekliermetastase(n) en een onbekende primaire tumor is significant beter dan die
van patiënten met een bekende primaire tumor. (dit proefschrift)
6) Lange termijn overleving voor stadium IV melanoompatiënten is zeldzaam, maar
nieuwe (combinaties van) immunomodulerende (anti-CTLA4, anti-PD1) en “targeted”
therapieën (BRAF en MEK inhibitoren) kunnen de progressie-vrije overleving
verlengen tot vele jaren.
7) Statistiek voor een onderzoeker is hetzelfde als een lantaarnpaal voor een
dronkenlap; het is nodig ter ondersteuning en niet ter illuminatie. (Andrew Lang,
Schotse poëet en novellist)
8) Geneeskunde is soms genezen, vaak behandelen, doch altijd troosten. (Hippocrates)
9) Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd. (Johan Cruijff)
10) Al vijf generaties lang valt de appel niet ver van de boom. (Familie van der Ploeg-de
Wever)
11) C’est en forgeant qu’on devient forgeron. (Al smedende wordt men een smid)

Propositions for this thesis:
Tumor Load in Lymph Node Positive Melanoma Patients
Classification systems, prognostication models and management recommendations
1) A survival benefit for all primary melanoma patients undergoing sentinel node biopsy
has not been demonstrated, however patients with Breslow thickness between 1 and
4 mm are likely to have benefit. (this thesis)
2) Patients with a primary melanoma with Breslow thickness larger than 1 mm should be
offered sentinel node biopsy for diagnostic and prognostic purposes. (this thesis)
3) Prognosis of the group of sentinel node-positive melanoma patients is very
heterogeneous and depends, amongst others, on the maximum sentinel node tumor
size and the tumor location in the sentinel node. (this thesis)
4) Patients with sentinel node metastases smaller than 0.1 mm may be spared an
additional completion lymph node dissection, especially when these metastases are
located subcapsularly only. (this thesis)
5) Survival for stage III melanoma patients with clinically detectable palpable disease
and an unknown primary melanoma is significantly improved over those with a known
primary melanoma. (this thesis)
6) Long-term survival for stage IV melanoma patients is rare, however new
(combinations of) immunomodulating (anti-CTLA4, anti-PD1) and targeted therapies
(BRAF and MEK inhibitors) can significantly improve progression-free survival to
several years.
7) Statistics to a researcher are like a lamppost to a drunken man; it is needed for
support rather than for illumination (Andrew Lang, a Scots poet and novelist)
8) Cure sometimes, treat often, comfort always (Hippocrates)
9) If I would want you to understand, I would have explained it better (Johan Cruijff)
10) For five generations, the apple does not fall far from the tree (Family van der Ploegde Wever)
11) C’est en forgeant qu’on devient forgeron (Practice makes perfect)

