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Stellingen behorend bij het proefschrift 

STRATEGIES TO IMPROVE BREAST CANCER DETECTION BY  

DIGITAL SCREENING MAMMOGRAPHY 

 

1. Beoordeling van een screeningsmammogram door twee screeningsradiologen, die 

geblindeerd zijn voor elkaars oordeel, verhoogt de borstkankerdetectie ten opzichte 

van beoordeling door één radioloog (dit proefschrift). 

2. Omdat deze stijging van het detectiecijfer slechts gepaard gaat met een geringe, 

acceptabele stijging van het verwijscijfer en het aantal fout-positieve verwijzingen, 

heeft het de voorkeur dat een screeningsmammogram door twee, voor elkaars 

oordeel geblindeerde, radiologen wordt beoordeeld (dit proefschrift). 

3. In driekwart van de gevallen waarin de twee screeningsradiologen het niet eens zijn 

over de indicatie tot verwijzing is er sprake van een BI-RADS 0 afwijking, welke in 

veruit de meeste gevallen goedaardig blijkt te zijn (dit proefschrift). 

4. Bij ruim 6% van de doorverwezen vrouwen wordt naast de afwijking waarvoor zij is 

verwezen nog een andere afwijking gevonden, welke in 15-19% van de gevallen 

kwaadaardig blijkt te zijn en vergelijkbare kenmerken heeft als de overige, door 

screening gedetecteerde tumoren (dit proefschrift). 

5. In het geval dat twee screeningsradiologen het niet eens zijn over de indicatie tot 

verwijzing, heeft het oordeel van de screeningslaborant onvoldoende onderscheidend 

vermogen om te bepalen welke vrouwen moeten worden verwezen voor aanvullend 

onderzoek (dit proefschrift). 

6. Fotobesprekingen door screeningsradiologen en screeningslaboranten hebben 

slechts een beperkte waarde in de detectie van additionele gevallen van borstkanker 

(dit proefschrift). 



7. Screeningsradiologen die geblindeerd zijn voor het oordeel van de laborant, hebben 

lagere verwijscijfers zonder dat dit ten koste gaat van de borstkankerdetectie 

(Geertse et al. Radiology, 2021). 

8. De kans dat een ernstig zieke patiënt overlijdt in het ziekenhuis, wordt hoger als deze 

een hangende kin toont op een thoraxfoto (Van Beijnen et al. Emergency medicine, 

2018). 

9. Neuroradiologen zijn vogelliefhebbers, maar spotten regelmatig op het verkeerde 

moment een kolibrie (Mueller, Parkinsonism Related Disorders, 2018). 

10. ‘Nothing ever fatigues me, but doing what I do not like’ (Jane Austen). 
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