
SteIlingen 

Behorend bij het proefschrift II Population based screening for prostate cancer: 
Assessment of diagnostic tools and cancers detected ll

, 

Er is op dit moment geen bewijs voor de effectiviteit van vroege opsporing van 
prostaatkanker maar redenen genoeg om ~)Oderzoek te doen. 
(Dil pIV,pehti/l, Hoofdslllk I ell VII) 

2 Ret biopteren van mannen met cen serum PSA waarcle onder de 2 ng/ mt is cen 
weinig efficiente bezigheid. (Dil PIVifschti/l, Hoofdslllk II) 

3 Van de methoclen om het aantal fout-f}Qsitieve biopsie indicaties te vetminderen 
is het gebruik van de verhouding tussen vrij en totaal PSA op logistieke gronden 
te verkiezen boven het gebruik van de verhouding tussen de PSA waarde en het 
totale prostaatvolume. (Dil pIVifschti/l, Hoofdslllk ill) 

4 Er is cen lineaire verhouding tussen het totale prostaatvolume en het volume van 
de overgangszone. (Dil PIVifschli/l, Hoofdslllk IV) 

5 De echogeleide trans-rectale prostaatbiopsie is cen veilige procedure va or het 
verkrijgen van prostaatweefsel voor pathologisch onderzoek mits de patient goed 
geinstrueerd wordt. (Dil pmifschlift, Hoofdslllk V7 

6 Het verdient aanbeveling bij mannen met bovengemiddelde prostaatvolumina 
niet te voIstaan met een sextantbiopsie maar het aantal biopten te vergroten. 
(Eskew LA, B",? RL, McCllllollgh DL. ] Um11997; 157(1): 199~202. 
Dil PIVifschlift, Hoofdslllk VI) 

7 Voor prostaatcarcinoom is het digitale tijdperk voorbij. 

8 De wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (01 ~04~ 1995) regelt de 
patientenrechten waaronder het reeht op informatie) de verplichting van de arts 
am te infonneren en gaat daarmee voorbij aan het recht van en de verplichting 
tot geruststelling. 

9 De spoedeisende hulp van cen algemeen ziekenhuis is in ons land doorgaans een 
uitstekend geoutilleerde ruimte alwaar patienten spoed eisen doch hun kwalen 
zelden. 

lODe mens heeft de neiging zich te baseren op niet representatieve waarnemingen 
die preexistente gedachten bevestigen. Het loslaten van dit casulstisch denken is 
een voorwaarde in het wetenschappelijk onderzoek. 



11 De grens tussen de geneeskunde en de geneeskunst wordt pijnlijk duidelijk op het 
moment dat de beslissing. gebaseerd op "harden statistische cijfers, indruist tegen 
het belang van het individu in de spreekkamer maar de grote groep ten goede 
komt. 

12 Het invoeren van de nieuwe spelling verarmt de Neclerlandsche taal door omissie 
van historische aspecten en draagt niets bij aan de verbetcring van kommunikatie. 

13 Angst is cen slechte raadgever bi; de diagnose en therapie en leidt tot defensieve 
geneeskunde die noeh de patient, ooeh de gezondheidszorg ten goede komt. Het 
verdient daarom aanbeveling de patient te benaderen met gezond verstand. 

14 De millenium problematiek in de gezondheidszorg \Vordt gekenmerkt door de 
bevinding dat de kwantiteit van personeeI de kwaliteit van zorg beheerst. 


