
STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

Improving the sensitivity of screening 
mammography in the south of the Netherlands 

1. Circa 20% van de borstkankers wordt gemist bij het screenen, maar met name door een open 
communicatie tussen de screeningsorganisatie en haar cliënten is het aantal schadeclaims in 
het zuiden van Nederland laag. 
(dit proefschrift)

2. Het is wenselijk om ook in vervolgronden het screeningsmammogram in 2 richtingen te 
maken. Dit verhoogt de borstkankerdetectie en de kosten per vrouw stijgen per ronde slechts 
met 2% (= €1,-). 
(dit proefschrift)

3. De sensitiviteit van screeningsmammografie wordt negatief beïnvloed door een eerdere 
benigne borstoperatie. 
(dit proefschrift)

4. De sensitiviteit van screeningsmammografie na een benigne borstoperatie is mogelijk 
vergelijkbaar met de sensitiviteit na een maligne borstoperatie. 
(dit proefschrift)

5. Voor de diagnostiek van mammalaesies zijn percutane biopten net zo betrouwbaar als 
chirurgische biopten, chirurgische biopten worden tegenwoordig dan ook nauwelijks meer 
uitgevoerd. 
(dit proefschrift)

6. For adequate monitoring of screening programmes we need a standardized data registration 
and an unequivocal linkage between screening organisations and cancer registries. 
(www.eurocourse.org)

7. Dark chocolate is like a medicine; daily consumption reduces cardiovascular events in people 
at high risk for cardiovascular disease. 
(Zomer et al., BMJ 2012)

8. Alle radiologen zouden kauwgom moeten kauwen tijdens het screenen, dit verhoogt de 
aandacht en accuratesse, waardoor het aantal interval carcinomen zou kunnen dalen. 
(Smith, Nutritional Neuroscience 2010)

9. Artsen zouden zorgvuldiger moeten omgaan met het aanvragen van een CT longembolie, bij 
jonge vrouwen en poliklinische patiënten is het aantal negatieve scans namelijk schrikbarend 
hoog (83-89%). 
(De Bruin et al., NTvG 2012)

10. Regelmatige lichaamsbeweging verkleint de kans op borstkanker. Het maken van kinderen is 
een vorm van lichaamsbeweging die waarschijnlijk de meeste gezondheidswinst boekt, want 
ook het krijgen van kinderen werkt beschermend tegen borstkanker. 
(McCullough et al., Cancer 2012 / Levine et al., Circulation 2012)

11. Great works are performed not by strength but by perseverance.

      
Vivian van Breest Smallenburg, 6 juni 2013


