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De mening dat borstkanker een ziekte zou zijn die al uitgezaaid is vanaf 
'inception' lijkt moeilijk uit te roeien, maar moet nu definitief als vooroordeel 
worden gekenmerkt 

Een toekomstige daling van de sterfte aan borstkanker kan niet zonder meer 
worden toegeschreven aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, zonder 
op landelijk niveau inzicht te hebben in verschuivingen in stadium bij diagnose 
en ontvangen therapie bij vrouwen met borstkanker 

Het is niet bekend hoeveel van de invasieve vormen van borstkanker een 
(substantieel) niet-invasief voorstadium hebben; een simulatiemodel kan hier 
meer Iicht op werpen 

Het Iaten waarderen van de gezondheidstoestand door borstkankerpatienten 
zelf of door vrouwen die screening en diagnostiek ondergaan leidt waarschijn
lijk tot aanzienlijk andere waarden dan waarderingen van hun gezondheidstoe
stand gemaakt door anderen: het zou de afweging van de voor- en nadelen van 
het bevolkingsonderzoek naar borstkanker niet wezenlijk veranderen 

'He that would bring home the wealth of the Indies must carry the wealth of 
the Indies with him.' (inscriptie Washington DC station) 
So it is for radiologists, pathologists. radiographers and epidemiologists 
responsible for screening. A man must carry knowledge with him, if he would 
bring home knowledge 

Goed gehoor geven aan een oproep is zeker voor de gehoorscreening van 
belang 

De noodzaak ook de primaire therapie van vrouwen met borstkanker 
vastgesteld bij bevolkingsonderzoek bij landelijke evaluatie te betrekken is een 
voortvloeisel van de beslissing om bevolkingsonderzoek aan te bieden 

Continue evaluatie van preventieve voorzieningen is de enige garantie dat men 
niet Ianger doorgaat wanneer die voorziening overbodig is geworden (zoals 
gebeurde met het bevolkingsonderzoek op tuberculose en de pokkenvaccinatie) 



De term kosten-effectiviteitsanalyse doet in de praktijk soms atbreuk aan zijn 
betekenis; effectiviteits-kosten analyse zou te prefereren zijn 

Hoewel 'double reading' mogelijkerwijze de specificiteit van een 
screeningstest (zoals van mammografie) kan verbeteren, lijkt een zelfde 
streven, hoewel theoretisch aanwezig, onhaalbaar bij de screening op prostaat
kanker middels digitaal rectaal onderzoek 

("' uit solidariteit met iedereen voor wie geen recht op vrijt! meningsuiting bestaat) 

'Those cases in which the diagnosis is not clear cut' verwijst niet naar het 
onvolledig verwijderen van de lesie door de chirurg, maar dit kan er wel de 
oorzaak van zijn (uit J.L. Bennington, foreword Problems in breast pathology. 
Vol 11 'Major problems in pathology' Azzopardi J.G.) 

Er is altijd een spanningsveld tussen beleidsbeslissingen op populatieniveau en 
de beslissing van de individuele arts met zijn/haar client(e). Deze vrijheid in 
ogenschouw nemend kan er toch gezegd worden dat er reeds in belangrijke 
mate 11 SCreening~' op borstkanker plaats vindt voor vrouwen jonger dan 50 jaar 

Een serieuze paging om ~erschijnselen te kwantificeren en met elkaar m 
verband te brengen getuigt van respect voor de werkelijkheid 

'So we are back to the question of how to use cost-effectiveness analysis in 
medical practice. My own belief is that it can add a valuable piece of informa
tion that can be used, along with all the other valuable pieces of information, 
to make a medical decision. 1t is not more important than other information 
just because numbers instead of words are used to express the outcome' (C 
DeAngelis, J. Pediatr. 1988:112: 574-5) 

De Nederlandse overlegcultuur heeft tenminste tot een zeer hoogwaardig 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker geleid 

J e pense, done je suis 
participante au programme de depistage du cancer du sein 


