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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).

