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1. Tot op heden bestaat er geen bewijs dat de test karakteristieken van de huidige 
immunochemische feces occult bloed testen significant verschillen. (dit proef-
schrift)

2. De afweging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker 
wordt sterk beïnvloed door de mogelijke reductie van het risico op overlijden 
aan deze ziekte. (dit proefschrift)

3. De kennis van (symptomen van) darmkanker onder de Nederlandse bevol-
king moet vergroot worden voor een optimaal geïnformeerde keuze over 
screeningsdeelname. (dit proefschrift)

4. Na een CT-colografie kunnen mensen die deelnemen aan een bevolkingson-
derzoek sneller hun dagelijkse werkzaamheden hervatten dan na colonosco-
pie, maar ze houden langer last van procedure-gerelateerde symptomen zoals 
darmklachten. (dit proefschrift)

5. Het aanbieden van een keuze tussen onderzoeksmethoden voor darmkankers-
creening verhoogt zeker niet altijd de bereidheid tot deelname. (dit proefschrift)

6. Screening op colorectaal carcinoom lijkt niet alleen kosten-effectief, maar zelfs 
kostenbesparend te zijn. (Lansdorp-Vogelaar, J Natl Cancer Inst, 2010) 

7. Het optreden van intervalcarcinomen na een negatieve feces occult bloed test 
(Steele, Gut, 2012; Denters, Gastroenterology, 2013), benadrukt het belang van 
adequate informatievoorziening aan deelnemers omtrent de mogelijkheid van 
fout-negatieve testresultaten en het alert blijven op symptomen.

8. Screening op colorectaal carcinoom moet georganiseerd en geprogrammeerd 
worden aangeboden om de kwaliteit te kunnen waarborgen en de waarde van 
nieuwe onderzoeksmethoden te kunnen evalueren. (Hoff, Gut, 2010)

9. Muziek in de endoscopie ruimte doet stress tijdens het onderzoek verminderen 
en leidt tot een afname van de benodigde peri-procedurele medicatie. (Rudin, 
Endoscopy, 2007; Costa, Dig Liver Dis 2010)

10. Patiënten prefereren een glimlachende dokter. (Lill, BMJ, 2005)

11. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love 
what you are doing you will be successful. (Albert Schweitzer)
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