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Breast cancer incidence and survival 
registry-based studies of long-term trends and determinants 

1. De stijgende trend in de incidentie van borstkanker is reeel, en het einde ervan is 
nog niet in zicht. (dit proefschrift) 

2. De overleving van borstkanker is de afgelopen decennia sterk verbeterd, door 
vroegdetectie, screening en verbeterde therapie. (dit proefschrift) 

3. Overbehandeling en onderbehandeling van borstkankerpatienten treedt zowel op 
wanneer patienten volgens de richtlijnen worden behandeld, als wanneer daarvan 
wordt afgeweken. (dit proefschrift) 

4. Hoewel een groot gedeelte van de borstkankerpatienten een gunstige prognose 
heeft, blijft de ziekte een rol spelen op lange termijn, ofwel door het optreden van 
recidieven en metastasen, waarvoor opnieuw behandeld wordt, ofwel door het 
optreden van een nieuwe primaire tumor. (dit proefschrift) 

5. De zorg voor patienten verdacht van, gediagnosticeerd met of ooit behandeld voor 
borstkanker gaat een steeds grater beslag leggen op de zorg. (dit proefschrift} 

6. Onderzoek naar de lange termijn effecten van oude en nieuwe behandelingen blijft 
altijd noodzakelijk, zodat statusonderzoek vele jaren na diagnose onontbeerlijk 
blijft, bij voorkeur in ongeselecteerde patientenpopulaties. 

7 De effecten van endogene hormonen op het geestelijk en lichamelijk functioneren 
dienen nimmer onderschat te worden. 

8. Transparantie leidt eerder tot selectie dan tot verbetering van de kwaliteit, zowel 
wanneer het de zorg voor patienten betreft als bijvoorbeeld de prestaties van 
basisscholen. 

9 Mensen die het woord "stuk" of "stukje" gebruiken voor zaken die fysiek niet te 
verdelen zijn, zouden een spreekverbod moeten krijgen. 

10 De klimaatverandering in Nederland wordt weerspiegeld in het feit dat van de 10 
warmste zomers sinds 1900 er 7 na 1990 plaatshadden; ontwikkeling en 
toepassing van duurzame energie zouden daarom veel meer aandacht moeten 
krijgen, al was het aileen maar om verspilling tegen te gaan. (RV) 

11. Soms meet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt. (Johan Cruijff) 
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