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1. Ondanks een duidelijke behoefte aan psychosociale ondersteuning, zijn er  
 maar weinig mannen met prostaatkanker die gebruik maken van bestaande  
 mogelijkheden daarvoor (dit proefschrift).

2. Deelname aan een sociale steungroep door mannen met prostaatkanker kan  
 ingegeven zijn door zowel de wens tot meer praktische kennis als de wens tot  
 steun bij het emotioneel verwerken van de ziekte en de nasleep daarvan (dit  
 proefschrift). 

3. Erectiestoornissen, incontinentie en darmklachten zijn de belangrijkste redenen  
 voor het ontstaan van psychosociale klachten bij mannen met prostaatkanker 
 (dit proefschrift). 

4. De meeste mannen met prostaatkanker willen meer actief betrokken worden bij  
 de besluitvorming rondom hun medische behandeling (dit proefschrift).

5. Drie jaar na behandeling voor lokale prostaatkanker rapporteren de mannen weer  
 een zeer hoge kwaliteit van leven (dit proefschrift). 

6. De belangrijkste psychosociale problemen bij mannen met prostaatkanker zijn   
 angst, schaamte, een lager zelfbeeld, problemen in sociale relaties en eenzaamheid  
 en in dit opzicht verschillen ze niet van vrouwen met borstkanker.

7. Het introduceren van marktwerking in de geestelijke gezondheidszorg leidt tot korte  
 termijn denken en daarmee tot een achteruitgang van kwaliteit van zorg op de lange  
 termijn en daardoor uiteindelijk tot hogere kosten.

8. De wetenschappelijke opleiding tot onderzoeker is vooral gericht op het transpiratie  
 aspect van het onderzoek, niet op het inspiratie aspect. 

9. Met prostaatkanker valt te leven.

10. KWF Kankerbestrijding krijgt prostaatkanker niet de wereld uit.  

Bert Voerman, 2 december 2015
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