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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift

1.    De side-to-end anastomose is een gerechtvaardigd alternatief voor de J-pouch na 
rectum resectie met totale mesorectale excisie. (dit proefschrift)

2.   Het optreden van contracties in het neorectum van patiënten na rectum resectie 
suggereert een nieuw pathofysiologisch mechanisme dat bijdraagt aan stoelgang 
gerelateerde klachten. (dit proefschrift)

3.    Na rectumchirurgie neemt de seksuele activiteit bij vrouwen af en bij mannen treden 
vaker erectiestoornissen op. (dit proefschrift)

4.    In het weekend wordt bij patiënten met een naadlekkage deze diagnose met een 
vertraging gesteld; ook een fout negatief radiologisch onderzoek leidt tot een 
substantiële vertraging. (dit proefschrift)

5.    Radiologisch onderzoek van de anastomose na colorectale chirurgie zou beperkt 
moeten worden aangevraagd en zorgvuldig worden geïnterpreteerd in verband met 
het hoge percentage fout negatieve bevindingen en de substantiële interobserver 
variabiliteit. (dit proefschrift)

6.    Het lokaal recidief is vaak een manifestatie van gemetastaseerde ziekte. 
(dit proefschrift)

7.    While a functioning anus is inherently preferable to a colostomy, a dysfunctional 
neorectum is essentially a perineal colostomy. (Wexner et al. Seminars in Surgical 
Oncology 1998; 15: 91-100)

8.  Elke naad lekt. (Everett, W G (1971) M.Ch. Thesis, University of Oxford)

9.    Chocolade verslaving wordt niet, zoals vaak beweerd, gedicteerd door vrouwelijke 
hormonen, maar door darmbacteriën. (J Proteome Research 2007;6:4469-4477)

10.    Hoewel de naam Rot-terdam anders suggereert, heeft het mij niets dan goeds 
gebracht.

11.  Een goed chirurg snijdt niet, maar opereert. (George Sie)

12.    Zoals Jacob Cats (1632) al zei: er zijn ‘Drie eygenschappen noodigh in de Chirurgie: 
Een valcken oog, Een leeuwen hert, Een juffers hant.’

Annemiek Doeksen, 25 maart 2011

Colorectal Surgery
optimisation of functional results and 

management of complications

stellingen.indd   1 21-02-11   16:27


