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1. Hoewel testiskanker tegenwoordig een gunstige prognose heeft, is de ziekte in 

principe net zo dodelijk als elke andere vorm van kanker. Dit roept dan ook, bij 
hen die zich dat realiseren, dezelfde existentiële angsten op. (dit proefschrift) 

 
2. Inzicht in de seksuele gevolgen van testiskanker wordt bemoeilijkt door een 

ondoorzichtige variëteit in patiëntenpopulaties, gekozen variabelen en 
methoden in onderzoek. Hoofdprobleem is echter dat het fenomeen 
‘seksualiteit’ buitengewoon moeilijk is te operationaliseren in onderzoek. (dit 
proefschrift) 

 
3. Uitkomsten van onderzoek naar seksueel functioneren zijn zonder twijfel 

subjectief; maar subjectiviteit is nou juist zo menselijk. (vrij naar Husserl) 
 
4. Seksuele functiestoornissen na behandeling vanwege testiskanker hangen 

wellicht samen met fysiek beschadigende effecten van chemo- of radiotherapie, 
maar kunnen ook ontstaan door de emotionele onzekerheid en dreiging, die 
juist kanker in een genitaal gebied met zich meebrengt. (dit proefschrift)  

 
5. Dat men kort na de diagnose testiskanker weinig seksuele klachten rapporteert, 

betekent niet dat er ook op langere termijn geen seksuele problemen ontstaan. 
(dit proefschrift)  

 
6. Testiskanker roept tegenstrijdige gevoelens op: een lichaamsdeel dat 

geassocieerd is met gevoelens van mannelijke identiteit, plezier en voortbrengen 
van leven, wordt een bron van angst voor doodsdreiging en castratie. Vanuit 
deze dynamiek bezien vormen gerapporteerde seksuele problemen 
waarschijnlijk slechts een topje van een ijsberg. (dit proefschrift) 

 
7. Confrontatie met testiskanker kan mannen bevrijden van een prestatie gericht, 

masculien harnas en ruimte bieden voor een meer op intimiteit gericht contact. 
Dit kan echter ook een angstreactie zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Het gegeven dat testiskanker een tumor aan het mannelijk genitaal betreft, 

betekent niet dat daarom vooral seksuele zorgen op de voorgrond staan. Ook 
andere zorgen kunnen op de voorgrond staan en er zijn ook patiënten zonder 
zorgen. (dit proefschrift) 

 
9. Het is een uitdaging voor elke arts zich te bekwamen in het beluisteren van 

vragen en zorgen van patiënten over hun kwaliteit van leven. Seksualiteit is 
hierbinnen een belangrijk onderwerp, maar volgens veel patiënten is het voor 
artsen niet gemakkelijk om hiermee om te gaan. (dit proefschrift) 

 
10. Als artsen beter luisteren naar hun patiënten, luisteren patiënten beter naar hun 

arts. De vraag is of dit beter is. 
 
11. Psycho-oncologische hulp dient, ook in geval de hulpvraag een seksueel 

probleem betreft, aandacht te besteden aan diverse levensdomeinen en altijd 
rekening te houden met de traumatische en existentiebedreigende impact van 
kanker. (dit proefschrift) 

 
12. Onderzoek doen naar mannelijke seksualiteit is in zekere zin een ‘mission 

impossible’ voor een vrouw; dit is tegelijk een nadeel en een voordeel. 
 
13. Men promoveert vooral op uithoudingsvermogen. 
 
14. Waaraan je niet sterft, daar word je sterker van. (vrij naar Nietzsche) 
 
15. Indien de wereld zou inkrimpen tot de grootte van een erwt, zou geen 

sterveling ter aarde daar enig vermoeden van hebben. (Godfried Bomans) 
 
 
 
 
 
 
 
 


