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List of abbreviations

AC Adenocarcinoma

ACTB β-actin

AGC Atypical glandular cells

AIS Adenocarcinoma in situ

ASC-H Atypical squamous cells, cannot exclude HSIL

ASC-US Atypical squamous cells of undetermined significance

ASIR Age-standardised incidence rate

BMD Borderline or mild dyskaryosis

CADM1 Cell adhesion molecule 1

CC Cervical carcinoma

CI Confidence Interval

CIN Cervical Intraepithelial Neoplasia

≤CIN1 No dysplasia or CIN1

CIN2+ CIN2, CIN3 or cancer

CIN3+ CIN3 or cancer

CISOE-A Composition, Inflammation, Squamous epithelium, Other and endometrium,

Endocervical columnar epithelium and Adequacy of the smear

CIR Cumulative Incidence Risk

CMPH Committee for Medicinal Products for Human Use

Co-testing hrHPV testing and cytology taken at the same time point

CT Cycle threshold

DNA Deoxyribonucleic acid

DOR Diagnostic odds ratio

ECC Endocervical curettage

EIA Enzyme immuno assay

EMA European Medicines Agency

FDA Food and Drug Administration

FEM Fixed effects model

FIGO International Federation of Gynaecology and Obstetrics

FP(R) False positive (rate)

FN(R) False negative (rate)

HCII Hybrid Capture II

H&E Hematoxylin and Eosin

HIV Human immunodeficiency virus

HPV Human papillomavirus

HR Hazard ratio

hrHPV High-risk type of the human papillomavirus
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HSIL High-grade squamous intraepithelial lesion

ICC Invasive cervical carcinoma

IHC Immuno-histochemistry

LBC Liquid-based cytology

LLETZ Large loop excision of the transformation zone

lrHPV Low-risk type of the human papillomavirus

LSIL Low-grade squamous intraepithelial lesion

MAL T-lymphocyte maturation associated protein

MiR124-a2 MicroRNA124-a2

N Number

NPV Negative predictive value

NTD Not to determine

NTR Dutch trial register (Nederlands Trial Register)

OR Odds ratio

PALGA The Netherlands nationwide network and registry of histopathology and Cyto-

pathology

PPV Positive predictive value

PCR Polymerase chain reaction

qMSP Quantitative methylation specific PCR

Rb Retinoblastoma

RCT Randomised controlled trial

REM Random effects model

RLB Reverse line blotting

RLU/CO Relative light unit /cutoff

SCC Squamous cell carcinoma

SCJ Squamo-columnar junction

SD Standard deviation

TP(R) True positive (rate)

TN(R) True negative (rate)

TZ Transformation zone

UCM Universal Collection Medium

UK United Kingdom

USA United States of America

VLP Virus-like Particles

VUSA-screen Vrije Universiteit Medical Center Saltro laboratory population-based cervi-

cal screening

WHO World Health Organisation
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Dankwoord

En dan nu het dankwoord. Veel mensen hebben meegeholpen om dit proefschrift tot 

stand te brengen. Allereerst natuurlijk alle vrouwen die deel hebben genomen aan de 

studies beschreven in dit proefschrift. Zonder jullie zouden de studies nooit uitgevoerd 

kunnen worden. En dan nog een aantal mensen in het bijzonder;

Mijn promotoren prof. dr. Chris Meijer en prof. dr. Theo Helmerhorst. Beste Chris, ik heb 
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grote studies tot resultaten brengt. Dank voor je scherpe mening en felle discussies (de 

woensdagochtend is tegenwoordig bijna saai..). Ik heb veel van je geleerd.

Beste Theo, wij werkten wat meer op afstand van elkaar, maar ik wil je hartelijk danken 

voor alle hulp, met name om de laatste stappen naar afronding van dit proefschrift voor 

elkaar te krijgen.

Mijn co-promotoren dr. Renske Steenbergen en dr. Hans Berkhof. Beste Renske, Je 

was altijd bereikbaar voor de vragen die ik had en ik denk met plezier terug aan onze 

samenwerking bij de SIMONATH. We hebben samen wat gepuzzeld op alle uitslagen. 

Daarnaast was het ook altijd erg gezellig en kon ik erg met je lachen.

Hans, jij hebt mij de ware betekenis van de term ‘logisch’ bijgebracht. Je wist een 

niet uit te putten hoeveelheid onlogica uit mijn teksten aan te wijzen, die dankzij jou 

uiteindelijk toch logisch konden worden. Dank daarvoor! Ik heb echt met groot plezier 

met je samengewerkt.

De leden van de leescommissie, prof.dr. Kenter, prof. dr. Van Kemenade, prof. dr. 

Verheijen, prof. dr. Massuger, prof. dr. Snijders, dr Wisman wil ik hartelijk bedanken 

voor het kritisch lezen van dit proefschrift en het voeren van de oppositie.

Alle co-auteurs, dank voor de prettige samenwerking, de hulp en feedback. Ik kijk terug 

op veel interessante en waardevolle discussies. In het bijzonder Birgit Witte, die vele 

uren heeft geholpen met de statistiek. Dank voor je uitleg en de scherpe formuleringen.

De collega’s van de afdeling pathologie. Het was een genoegen om met jullie samen te 

werken! Met name Nathalie Fransen-Daalmeijer en Marjolein Bekker-Lettink, dank voor 

jullie eindeloze uitleg, precisie, geduld en enthousiasme. Wat een werk hebben jullie in 

de studies zitten.
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nelies. Dank voor de gezelligheid en de goede onderzoekerslunches!
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tructuur. Het was ontzettend gezellig om met je te werken. Lieve Viola, dank voor alle 

gezelligheid. Wat me bij zal blijven zijn toch echt de koffiebar en onze plek buiten voor 

het mortuarium bij de eerste zonnestraal. Ik bewonder je optimistische en altijd vrolijke 

aard en heb erg veel zin om straks in de VU weer samen te werken. Maaike, wat een 

doorzetter ben je! Ik hoop dat wij ook nog even samenwerken want het was altijd enorm 

gezellig met je. Roos, wij hebben de NS wel goed leren kennen niet waar?! Door het hele 

land colposcopie-spreekuren, waar dan de eerste patiënt nooit kwam opdagen. Ik kijk er 

met plezier op terug. Je hebt een hoop voor me gedaan. Dat waardeer ik enorm! Romy, 

ik kon erg met je lachen. We hebben mooie congressen gehad niet waar? Marjolein en 

Nicole, jullie kwamen erbij en die gezelligheid was op dat moment precies wat we nodig 

hadden. Jullie zijn geweldige collega’s en met jullie hulp heb ik dit proefschrift kunnen 
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De hoofdonderzoekers van de SIMONATH in alle deelnemende centra, medewerkers van 
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en waardeer erg de mogelijkheden die jullie bieden om de opleiding tot een succes te 
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je nog altijd dankbaar dat jij me Istanbul weer uit hebt gekregen. Je bent een geweldig 

mens en ik bewonder je doorzettingsvermogen en ambities. Ik ben blij met jou!

Lieve Femke, lang, lang geleden als agnio in het SLAZ, weet je nog? Het klikte al snel 
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