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Stellingen
behorend bij het proefschrift

Beyond risk-reducing salpingo-oophorectomy
On breast cancer risk and bone health
door Ingrid Elizabeth Fakkert
1. De eerder gerapporteerde halvering van het borstkankerrisico in BRCA1/2-mutatiedraagsters na risico-reducerende salpingo-oophorectomie is een overschatting
van de werkelijke risicoreductie (dit proefschrift).
2. Intensieve borstkankerscreening na risico-reducerende salpingo-oophorectomie
in BRCA1/2-mutatiedraagsters is gerechtvaardigd, omdat de incidentie van borstkanker hoog blijft (dit proefschrift).
3. De botdichtheid van vrouwen met een door chirurgie veroorzaakte menopauze
in de algemene populatie is significant lager dan de botdichtheid van premenopauzale leeftijdsgenoten (dit proefschrift).
4. Na de leeftijd van natuurlijke menopauze lijkt een chirurgische menopauze geen
belangrijke determinant van botdichtheid en fractuurrisico in de algemene populatie (dit proefschrift).
5. Vrouwen die vijf jaar geleden een risico-reducerende salpingo-oophorectomie
hebben ondergaan, hebben als groep geen lagere botdichtheid dan hun leeftijdsgenoten in de algemene populatie (dit proefschrift).
6. In vrouwen die op premenopauzale leeftijd een risico-reducerende salpingo-oophorectomie hebben ondergaan, zijn een jongere leeftijd ten tijde van de operatie en
het niet gebruiken van hormoonsuppletietherapie geassocieerd met een lagere
botdichtheid, maar is er geen relatie met borstkanker in de voorgeschiedenis (dit
proefschrift).
7. Vijf jaar na risico-reducerende salpingo-oophorectomie zijn botombouwparameters verhoogd ten opzichte van gezonde leeftijdsgenoten (dit proefschrift); dit zou
kunnen wijzen op een verhoogde kans op osteoporose en fracturen op oudere
leeftijd.
8. Door uitbreiding van de indicatie voor BRCA1/2-mutatieanalyse bij eierstokkankerpatiëntes en het beschikbaar komen van betrouwbare tumor-DNA BRCAtesten, zal het aantal risico-reducerende salpingo-oophorectomieën bij gezonde
familieleden toenemen en daarmee de vraag naar kennis over de gezondheidseffecten op lange termijn.
9. “Everywhere is within walking distance if you have the time.” (Steven Wright)
10. “Veel van wat aanvankelijk alleen in de verbeelding bestaat, wordt werkelijkheid.” (Arthur Japin, Een schitterend gebrek)

