
 

 

 

The clinical value of TURP in patients with elevated or
rising PSA=De klinische waarde van TURP bij
patiënten met een verhoogde of stijgende PSA waarde
Citation for published version (APA):

van Renterghem, K. M. L. E. (2009). The clinical value of TURP in patients with elevated or rising
PSA=De klinische waarde van TURP bij patiënten met een verhoogde of stijgende PSA waarde. [Doctoral
Thesis, Maastricht University]. Maastricht University. https://doi.org/10.26481/dis.20090402kr

Document status and date:
Published: 01/01/2009

DOI:
10.26481/dis.20090402kr

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20090402kr
https://doi.org/10.26481/dis.20090402kr
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/7ddd2178-b9d3-4439-87b5-4c6bd4c6ccb2


 
 
 

 
STELLINGEN 

 
 
 
 
 
 

Behorend bij het proefschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The clinical value of TURP in patients 
with elevated or rising PSA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koenraad M.L.E. van Renterghem 

Maastricht, 2 april 2009 



I Het opnieuw stijgen van PSA bij een patiënt met prostaatkanker na  in 
opzet curatieve radiotherapie, hoeft niet altijd te wijzen op tumorrecidief 
maar kan ook soms verklaard worden door infravesicale obstructie (dit 
proefschrift). 

 
II Het feit dat infravesicale obstructie mede het PSA gehalte beïnvloedt bij 

patiënten met een T1a prostaat carcinoom, ondersteunt de keuze voor 
een nauwgezet opvolgbeleid (dit proefschrift).  

 
III De waarde van een symptoomscore is relatief en is in hoofdzaak van nut 

om het succes van een behandeling in functie van de tijd op te volgen 
(dit proefschrift). 

 
IV Bij het bepalen van de bovengrens van het PSA met betrekking tot het 

aanbieden van een in opzet curatieve behandeling bij een patiënt met 
een bewezen prostaatcarcinoom, moet rekening gehouden worden met 
de mogelijke invloed van infravesicale obstructie op deze PSA waarde (dit 
proefschrift). 

 
V De terminologie “testosterone deficiency  syndrome” is onnauwkeurig en 

heeft geen voorkeur boven “late onset hypogonadisme”. 
 
VI ED=ED (erectiele dysfunctie = endotheliale dysfunctie). 
 
VII De ziekte “chronische prostatitis” bestaat tot op heden nog steeds niet. 
 
VIII De plaats van testosterone met betrekking tot prostaatkanker en met 

betrekking tot erectiele dysfunctie is heden ten dage in de urologie 
nagenoeg compleet tegengesteld aan deze van vroeger. 

 
IX Het lijkt er op dat de mens de limiterende factor zal zijn in de evolutie. 
 
X “Non omnia possumus omnes” (Vergilius) oftewel “In der Beschränkung 

zeigt sich erst der meister” (Goethe). 
 
XI The great enemy of the truth is very often not the lie ….. but the myth: 

persistent, persuasive and unrealistic (J. F Kennedy). 
 


