
Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

'Het seksueel functioneren van mannelijke patienten in radiotherapie en urologie' 

1. Conforrnatie radiotherapie bij prostaatkanker lijkt niet beter dan conventionele 
radiotherapie wat betreft het optreden van erectiele disfunctie. 
(dit proefschrift) 

2. Bij de differentiaal diagnose en de behandeling van erectiele disfunctie dient de 
medicus zich te realiseren dat het om de hele patient (en zijn partner) gaat en niet 
aIleen om diens penis. 
(Moors l.P.C. & Slob A.K.: Tv SeksuoI2000;24:203-214) 

3. Kankerpatienten hebben na behandeling recht op een bevredigend seksleven: 
specialisten dienen hier bij de therapiekeuze terdege rekening mee te houden. 

4. "Cure of cancer can only be achieved if Quality of Life following treatment can be 
restored to pre-treatment levels". 
(Heidenreich A. & Hofmann R.: World J Uro11999;17:230-238) 

5. Psychofysiologisch diagnostisch onderzoek (visuele seksuele stimulatie, tactiele 
penisstimulatie en intracaverneuze injectie) is een uitstekende functietest bij mannen 
met erectiele disfunctie. Het feit dat het zelfs niet meer genoernd wordt in de recente 
'1st International Consultation on Erectile Dysfunction' duidt waarschijnlijk op 
schroom, verlegenheid en tijdgebrek bij de behandelende specialisten. 
(Jardin A. et af. (editors): Erectile dysfunction. Health Publication Ltd.,2000; 
Plymbridge Distributors, Plymouth) 

6. In het medisch curriculum dient aandacht te zijn voor het afnemen van een 
seksuologische (mini)anamnese. 
(Moors J.P.C: Tv Huisartsgen, Suppl Erectiele Disjunctie, 1998:9-14) 

7. Er is een groot gebrek aan goed wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van 
radiotherapeutische behandeling van kanker bij vrouwelijke patienten op haar seksueel 
functioneren. Hier dient verandering in te komen. 

8. In de specialisatie tot uroloog of tot radiotherapeut zou op zijn mmst een korte stage 
seksuologie verplicht moeten zijn. Thans is zulks aIleen het geval in de opleiding tot 
gynaecoloog. 

9. Financitile ondersteuning door de farmaceutische industrie van klinisch 
wetenschappelijk onderzoek is vaak onontbeerlijk. De onderzoek(st)er dient echter vrij 
over de onderzoeksresultaten te beschikken en naar eigen goeddunken te kunnen 
publiceren. 



10. Het recente artikel n.a.v. een internationale consensus conferentie over definities en 
classificaties van vrouwelijke seksuele disfuncties is wetenschappelijk gezien 
belangrijk. Het feit dat aIle deelnemenden nauw gelieerd zijn aan een of meerdere 
farmaceutische industrieen doet het vennoeden rijzen dat financiele motieven 
prevaleren over wetenschappelijke, seksuologische motieven. 
(Basson R. et al.: J UroI2000;163:888-89. J Sex & Marlt Ther 2001;27:83-245) 

11. Bij het nasopharynxcarcinoom is neoadjuvante chemotherapie even effectief als 
gelijktijdige chemotherapie mits gecombineerd met hoge dosis radiotherapie. 

12. Het doorgeven van een vadertaal aan je kinderen, naast een moedertaal, blijkt in de 
praktijk moeilijker dan het lijkt. 

13. IzakNicoCornelisRudolfOttoCornelisComelisIzak: de dagelijkse ergernis als je in 
Nederland woont en werkt en een Italiaanse achtemaam draagt. 

Luca Incrocci, 5 september 2001 


