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Stellingen behorend bij het proefschrift: 

Pelvic Floor Function after Gynaecological 
Cancer Treatment

 1. Ernstige hinder van urine incontinentie en obstructieve mictie komt meer voor 
bij vrouwen behandeld voor een cervixcarcinoom in vergelijking met gepaarde 
controles. Dit proefschrift

 2. Ernstige hinder van constipatie en obstructieve defecatie komt meer voor bij 
cervixcarcinoom patiënten die chirurgisch behandeld zijn in vergelijking met 
gepaarde controles. Dit proefschrift

 3. Ernstige hinder van anale incontinentie komt meer voor bij cervixcarcinoom 
patiënten die behandeld zijn met adjuvante en primaire radiotherapie in vergelijking 
met gepaarde controles. Dit proefschrift

 4. Bij cervixcarcinoom patiënten is beter mentaal en fysiek welzijn gerelateerd 
aan minder kans op ernstige hinder van uro-genitale en defecatie symptomen.                 
Dit proefschrift

 5. Seksuele functie van patiënten behandeld voor vulvacarcinoom heeft een negatieve 
relatie met toegenomen leeftijd en adjuvante inguinale radiotherapie, maar een 
positieve relatie met het hebben van een partner, beter fysiek welzijn en optimisme. 
Dit proefschrift

 6. Redenen voor gynaecologische kanker patiënten met ernstige bekkenbodem 
klachten om geen hulp te zoeken hebben het meest te maken met de oncologische 
diagnose, counseling over de gevolgen van de oncologische behandeling en het 
ontbreken van kennis over mogelijke behandelingen voor bekkenbodem klachten. 
Dit proefschrift

 7. Er is geen effect gevonden van bekken fysiotherapie, toegevoegd aan een 
geïllustreerde folder, waarin bekkenbodem oefeningen en plastechnieken worden 
uitgelegd, na een radicale hysterectomie met pelviene lymfeklier dissectie.                 
Dit proefschrift

 8. Vroege diagnostiek van bekkenbodem klachten bij gynaecologische kanker patiënten 
en tijdige verwijzing naar een bekkenbodem specialist zal in een onderzoekssetting 
moeten gebeuren.
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 9. Er is waarschijnlijk meer voor nodig dan dit proefschrift te verdedigen 
op 9 november om de muur tussen de gynaecologische oncologie en 
uro-gynaecologie neer te halen. 

 10. Het doorgeven van tegelwijsheden van co-promotor op promovenda 
zijn een niet-academisch, doch niet minder leerzaam houvast tijdens de 
onherroepelijke dalen van een promotietraject (“Menk, promoveren is 90% 
transpiratie en 10% inspiratie”)

 11. Er bestaat een korter lijntje tussen de diergeneeskunde en geneeskunde dan 
tussen de geneeskunde en diergeneeskunde. Prof dr HAW Hazewinkel

 12. Hoewel de term ‘feminisering van de zorg’ een negatieve bijklank heeft, 
krijgt een vrouwelijke gynaecoloog (in opleiding) dagelijks positieve reacties 
op haar vrouw-zijn van haar patiënten. 

 13. Een fascinatie voor het achterste compartiment moet niet verward worden 
met een anale fixatie. (Anale fixatie: o.a. obsessionele netheid en striktheid)

 14. En zonder vreugde verdient het leven de naam van leven niet. Erasmus 
(1469-1536) Uit lof der Zotheid

Menke H. Hazewinkel

Amsterdam, september 2012 

STELLINGEN.indd   56 28-9-2012   11:50:45


