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POPULATION BASED SCREENING FOR PROSTATE CANCER: 

TUMOR CHARACTERISTICS 

1. De waarde van prostaat kanker screening is op dit moment nog niet vast te stellen, 

omdat het nog niet duidelijk is wat de invloed van screening op de prostaat kanker 

mortaliteit en op de kwaliteit van Ieven is. Dit proefschrift. 

2. Het lag ere stadium en de gunstigere gradering van door screening ontdekte prostaat 

kankers, Iaten zien dat prostaat kanker screening leidt tot de ontdekking van prostaat 

kankers in een eerder mogelijk geneesbaar stadium. Dit proefschrift. 

3. Het feit dat het bepalen van een PSA in de controle arm slechts zelden leidt tot een 

prostaat biopsie (effectieve contaminatie) toont aan dat opportunistische screening 

beperkt voorkomt en de power van de trial niet bedreigt. Dit proefschrift. 

4. Het beperkte aantal kankers gediagnostiseerd in het screening interva l en de 

gunstige tumor karakteristieken van zowel de interval kankers als de tweede ronde 

kankers Iaten zien dat een screening interval van 4 jaar adequaat is. Dit proefschrift. 

5. De tumor karakteristieken van de gevorderde prostaat kankers in de opeenvolgende 

screening ron des zijn vergelijkbaar met de data uit andere screening studies. Deze 

data dragen bij aan de selectie van prognostische factoren en de identificatie van 

prostaat kankers die behandeld moeten worden. Dit proefschrift. 

6. Door de detectie van kankers in het early recall protocol (negatieve biopten in de 1e 

screening ronde) is het aantal interval kankers zeer waarschijnlijk verlaagd. 

7. Het is te verwachten dat mannen zich aangetrokken bl ijven voelen tot het idee van 

screening naar een potentieel dodelijke ziekte, ook als zou blijken dat screening 

geen effect heeft op de mortaliteit. 



8. Het doelbewust beledigen en provoceren van mensen die een ander geloof 

aanhangen dan jijze lf, heeft helemaal niets met de vrijheid van meningsuiting te 

maken. 

9. De hoogopgeleide man wordt beoordeeld op de kwaliteit van zijn werk, 

de hoogopgeleide vrouw op de manier waarop zij haar werk en haar gezin 

com bineert. 

10. Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis. 

Albert Einstein 

11. Een uroloog werkt meestal aan de onderkant van de maatschappij . 

Ingrid W. van der Cruijsen-Koeter 


