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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

Carcinoembryonic Antigen (CEA) in colorectal cancer follow-up 

 

1.  Het CEAwatch follow-up protocol zoals beschreven in hoofdstuk 5 is sensitief in het 

detecteren van recidiverend colorectaal carcinoom. (dit proefschrift) 

2.  Recidief ziekte bij patiënten die behandeld zijn voor colorectaal carcinoom wordt 

vaker en eerder gevonden wanneer patiënten worden gecontroleerd volgens het CEAwatch 

protocol in vergelijking met controles volgens de Nederlandse richtlijn “Follow-up na colorectale 

kanker”. (dit proefschrift) 

3.  Recidief ziekte bij patiënten die behandeld zijn voor colorectaal carcinoom is 

significant vaker curatief behandelbaar wanneer patiënten worden gecontroleerd volgens het 

CEAwatch protocol in vergelijking met de controles volgens de Nederlandse richtlijn “Follow-up 

na colorectale kanker”. (dit proefschrift) 

4.  De kosten van met het CEAwatch protocol zijn vergelijkbaar met de kosten van 

controle volgens de Nederlandse richtlijn “Follow-up na colorectale kanker”. (dit proefschrift) 

5.  Bij aanvang van het CEAwatch protocol ervaren patiënten meer stress van de nieuwe 

follow-up dan van de reguliere follow-up; deze stress vermindert als patiënten langer in het 

nieuwe protocol deelnemen. Patiënten waarderen de controles via het CEAwatch protocol 

positief. (dit proefschrift) 

6.  Na behandeling van colorectale levermetastasen wordt recidief ziekte in 23% van de 

gevallen eerder gedetecteerd door een stijging in CEA dan door een afwijking op beeldvorming. 

(dit proefschrift) 

7. Met CEA als gouden standaard kunnen de sensitiviteit en specificiteit van screening 

naar recidief ziekte na colorectale kanker voor andere tumormerkstoffen worden onderzocht. 

(dit proefschrift) 

8. Angst is een slechte raadgever. 

9.  Lachen is goed voor de gezondheid. 
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