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Corpus Uteri Malignancies  
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Registry-based studies of variation  
in incidence and outcome

 1. In de periode 1989-2009 is sprake van een significante stijging van het endometrioide 
endometriumcarcinoom (EEC), met name FIGO (1988) stadium IB, graad 1 en 2.  
(dit proefschrift)

 2. De incidentie van het carcinosarcoom is in de periode 1989-2008 niet significant 
toegenomen, zulks in tegenstelling tot de verwachting gebaseerd op de stijging van 
tamoxifengebruik bij borstkanker. (dit proefschrift)

 3. In de periode 1994-2009 blijkt sprake van een afname van overbehandeling bij patiënten 
met stadium I EEC; de significante afname van adjuvante radiotherapie heeft geen invloed 
gehad op de overleving. (dit proefschrift)

 4. Hoewel patiënten met EEC en diabetes een slechtere overleving hebben dan patiënten 
zonder diabetes, blijkt de ziektespecifieke mortaliteit na correctie voor stadium niet te 
verschillen. (dit proefschrift) 

 5. Een hoge BMI heeft onafhankelijk van andere co-morbiditeiten een aantoonbare invloed op 
vermoeidheid en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij overlevenden van EEC.  
(dit proefschrift)

 6. Ondanks de algemene verbetering van overleving bij mensen met kanker, blijft die bij 
oudere patiënten achter, met name bij vrouwen. (Quaglia A , EUROCARE Eur J Cancer 2009)

 7. De meerderheid van overlevenden van endometrium carcinoom is obese en loopt als 
gevolg daarvan een groter risico op voortijdig overlijden. Verandering van levensstijl in 
de vorm van meer bewegen en reduceren van gewicht is belangrijk. (Von Gruenigen V , 
Gynecol Oncol 2012)

 8. De belangrijkste oorzaak van bias bij de relatieve survival- en mortaliteitsratio hangt samen 
met een gebrek aan vergelijkbaarheid van de groep met kanker en de controlegroep 
zonder kanker. (Sarfati D et al. Int J Epidemiol. 2010)



 9. Conditionele relatieve overleving na de diagnose kanker is een betere maat om de 
verbetering van behandeling van kanker te meten dan de relatieve overleving vanaf het 
tijdstip van diagnose. (Shack Cancer Epidem. 2013)

 10. Gezien de verregaande implicaties, waaronder ook juridische, van invoering van 
kwaliteitsindicatoren en methodes om kwaliteit te meten, moet de ontwikkeling en 
implementatie daarvan plaatsvinden op basis van een hoog niveau van wetenschappelijk 
bewijs en een hoge mate van objectiviteit. (Das A et al Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012)

 11. ‘s-Hertogenbosch dankt haar trotse bezit van de kathedrale basiliek van St. Jan onder meer 
aan de omstandigheid, dat tijdens de anderhalve eeuw durende bouw nog geen inspraak- 
en planologische procedures van toepassing waren zoals thans gebruikelijk.
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