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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

 

Prostate-Specific Antigen Testing Policy 

Non-Urologists and Guideline Adherence 

 

S. van der Meer 

 

1. Het gebruik van de Prostaat-Specifiek Antigeen (PSA) test is wereld wijd niet in 

overeenstemming met de geldende richtlijnen (dit proefschrift).  

2. De publicatie van de resultaten van de “European Randomized Study of Screening 

for Prostate Cancer” heeft een significante impact gehad op het PSA test aanvraag 

gedrag van Nederlandse huisartsen (dit proefschrift). 

3. Huisartsen en niet-urologische medisch specialisten beschouwen een verhoogde 

PSA testuitslag niet altijd als klinisch relevant (dit proefschrift). 

4. Een groot deel van de huisartsen denkt bij het aanvragen van een PSA test bij een 

aanhoudende goedgeïnformeerde patiënt niet volgens de richtlijn te handelen (dit 

proefschrift).  

5. Aangezien huisartsen en niet-urologische medisch specialisten voor een PSA test 

vaak geen rectaal toucher verrichten, zijn zij onvoldoende geïnformeerd over de 

conditie van de prostaat van de patiënt (dit proefschrift). 

6. Patiënten worden inadequaat geïnformeerd voorafgaande aan de PSA test, 

waardoor er geen sprake kan zijn van “informed decision-making” zoals dringend 

geadviseerd door alle geldende richtlijnen (dit proefschrift). 

7. De afwegingen voor het vervolgbeleid komen vaak pas na een verhoogde PSA 

uitslag in plaats van ervoor (dit proefschrift). 

8. Het Nederlandse klimaat leent zich bij uitstek voor wetenschappelijk onderzoek. 

9. Onzelfzuchtige wetenschap bedrijven is een utopie.  

10.  Procrastination is an art and science best practiced with care. 

11. “Today is a fine day for science”. Vrij naar Dexter in Dexters’ Laboratory. 


