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Stellingen behorend bij het proefschrift 

 

DIGITAL MAMMOGRAPHY IN BREAST CANCER SCREENING 
EVALUATION AND INNOVATION 

 
 

 
De introductie van digitale mammografie in de screening heeft de vroege opsporing van 

borstkanker verbeterd. (dit proefschrift) 

 

Met name door het beter in beeld brengen van kleine verkalkingen in de borst is digitale 

mammografie superieur aan conventionele mammografie in de screening. (dit proefschrift) 

 

Met digitale mammografie wordt zowel meer ductaal carcinoma in situ (DCIS) als invasief 

carcinoom gedetecteerd. (dit proefschrift) 

 

Er zijn geen aanwijzingen voor een toename in de detectie van laaggradig DCIS –indicatief voor 

eventuele overdiagnose– met digitale screening. (dit proefschrift) 

 

Na implementatie van digitale mammografie in het screeningsprogramma kan als gevolg van 

onervarenheid het verwijscijfer tijdelijk fors stijgen, waarna dit zal dalen en stabiliseren op een 

hoger niveau dan bij conventionele screeningsmammografie. (dit proefschrift) 

 

In digitale mammografie kan de toepassing van een W/Ag Röntgenspectrum in combinatie met 

post-procedurele ruisreductie de stralingsbelasting substantieel verminderen. (dit proefschrift) 

 

Het gebruik van ultralage dosis voor craniocaudale opnamen in digitale mammografie beperkt de 

diagnostische kwaliteit. Na optimalisatie is deze stralingsreductie strategie van potentiële waarde 

in een relatief jonge en grotendeels asymptomatische populatie. (dit proefschrift) 

 

De detectie van DCIS bevordert de detectie van kleine invasieve tumoren. Screeningsprogramma’s 

die meer DCIS detecteren zullen derhalve effectiever zijn. (naar A. Evans, Clinical Radiology 2002)   

 

De uitdrukking ‘je moet eruit halen wat erin zit’ is in het geval van een (pre)maligne borstafwijking 

niet meer vanzelfsprekend. 

 

Aan het stichten van een gezin dient een gedegen mamascreening vooraf te gaan. 

 

Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen. 

 

 

 

AMJ Bluekens, 9 oktober 2015 


