STELLING EN
behorende bij het proefschrift

HUMAN PAPILLOMAVIRUS AND NATURAL HISTORY OF CERVICAL
INTRAEPITHEUAL NEOPLASIA: CUNICAL CONSEQUENCES

1.

Baarmoederhalskanker is een zeldzame complicatie van een infectie met een hoog-

risico HPV type.
2.

Een persisterende infectie met hoog-risico HPV is een voorwaarde voor de
ontwikkeling en het in stand houden van emstige dysplasia (CJN 3). {dit proefschrift)

3.

Regressie van afwijkingen van de baarmoederhals wordt vooraf gegaan door het

verdwijnen van de infectie met hoog-risico HPV. (dit proefschrift)
4.

Vrouwen met een Pap 2 of Pap 3a, Iichte dysplasia met een negatieve hoog-risico

HPV test behoren niet te worden verwezen naar de gynaecoloog. (dit proefschrift)
5.

Gelet op het natuurlijk beioop van afwijkingen van de baarmoederhals kan het
klinisch beleid bij Pap 3, matige dysplasia, gelijk gesteld worden aan die van Pap 3a,

Iichte dysplasia, mits de hoog-risico HPV test daarbij betrokken wordt. (dit proefschrift)
6.

Twee jaar na behandeling van CIN 3 is terugverwijzing naar het bevolkingsonderzoek
geTndiceerd, indien zowel het uitstrijkje als de HPV test negatief zijn. (dit proefschrift)

7.

Het propageren van self-sampling als een altematieve screeningsmethode voor
baannoederhalskanker is zinvol als de vrouw bij aanwezigheid van hoog-risico HPV
wei bereid is zonodig een behandeling te ondergaan. (dit proefschrift)

8.

Vrouwen en artsen moeten worden voorgelicht over het veelal onschuldige karakter
van een HPV infectie.

9.

Het opheffen van het bevotkingsonderzoek op baannoederhalskanker, omdat deze
ziekte bijna niet meer voorkomt, is te vergelijken met het uitgraven van de gedempte
put in de kalverenwei.

10.

Wie een afwijkend uitstrijkje uitlegt als afkomstig van "onrustige cetlen" voorkomt
daarmee het ontstaan van een afwijkend zelfbeeld bij de vrouw.

11.

De te verwachten incidentiepiek van baarrnoederhalskanker bij de baby-boom
generatie is uitgebleven door het bevolkingsonderzoek.

12.

Even life is a sexually transmitted event.

13.

"Begint eer ge bezint".
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