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PSYCHOSOCIAL AND QUALITY OF LIFE ISSUES 

IN PROSTATE AND OVARIAN CANCER 
 

 
1. De vraag welke behandeling voor gelokaliseerde prostaatkanker: radicale prostatectomie of primaire 
radiotherapie het beste is, kan alleen op basis van een gerandomiseerd klinisch onderzoek worden 
beantwoord, waarin naast de overleving ook de kwaliteit-van-leven effecten worden gemeten. 
Dit proefschrift 
 
2. “Treatment-related bodily dysfunction alone does not affect men’s belief that their prostate cancer is 
controlled or their confidence in treatment decisions made years before.” 
(Clark J.A. & Talcott J.A., Journal of Clinical Oncology 2006; 24:4457-4463) 
 
3. Vrouwen die een BRCA1/2 genmutatie dragen en voor de gynaecologische screening als een 
preventieve maatregel kiezen, moeten grondige voorlichting krijgen over de beperkingen van de huidige 
screeningsmethoden voor vroege opsporing van eierstokkanker en over de aard van eierstokkanker als 
ziekte. Dit proefschrift 
 
4. De meerderheid van vrouwen met een verhoogd erfelijk risico op borst-/eierstokkanker heeft baat, 
zowel medisch als psychologisch, bij een profylactische eierstokverwijdering. Dit proefschrift 
 
5. Alle vrouwen die een profylactische eierstokverwijdering willen ondergaan, zouden vooraf moeten 
worden gescreend op de eventuele aanwezigheid van de psychologische problematiek. Dit proefschrift 
 
6. De opkomst van commerciële bedrijven die onbeperkt toegang bieden tot het testen op PSA is in strijd 
met de verscherping van de maatregelen rondom het uitvoeren van PSA tests in de reguliere medische 
zorg. 
 
7. In alle ziekenhuizen in Nederland zouden uniforme procedures rondom toetsing door medisch-ethische 
toetsingscommissies (METCs) moeten worden ingevoerd. Bij een multicentrisch onderzoek verspillen 
onderzoekers onnodig veel tijd (en subsidiegeld) aan het invullen van de METC-formulieren. 
 
8. Weten is niet altijd beter dan niet-weten. 
 
9. Geworteld zijn in meer dan één cultuur verruimt je blik op de werkelijkheid. 
 
10. Drukte verdringt tijd voor reflectie. Ook in de wetenschap. 
 
11. ”Voor elk complex probleem bestaat een eenvoudige oplossing die verkeerd is.” 
(G.B. Shaw, 1856-1950) 
 
12. “Wij weten nooit de waarde van water totdat de bron droog komt te staan.” (Engels gezegde) 
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