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1. De optimale behandeling voor patiënten met een coloncarcinoom is laparo- 
scopie gecombineerd met fast track zorg. (dit proefschrift)

2. De belangrijkste voorspeller op de postoperatieve ziekenhuisduur is laparo- 
scopie, en niet fast track. (dit proefschrift)

3. Laparoscopie, het vrouwelijk geslacht, geforceerde orale intake en vroeg 
postoperatief mobiliseren zijn onafhankelijke voorspellers op een versneld her-
stel na chirurgie, i.e. het succes van fast track is voornamelijk toe te schrijven 
aan de geprotocolleerde manier van werken. (dit proefschrift)
 
4. De kwaliteit van leven na colorectale chirurgie in de laparoscopisch geope- 
reerde patiënt is niet verschillend van de open geopereerde patiënt. (dit proef-
schrift)

5. Bij vrouwen, die door een somatische aandoening of operatie een vermin- 
derde genitale respons hebben, worden de seksuele gevoelens niet alleen door 
die genitale respons bepaald. (dit proefschrift) 
 
6. Vrouwen met colitis ulcerosa moeten gewezen worden op het aanzienlijke 
risico van een bevalling op de lange termijn functie van de ileo-anale pouch. (dit 
proefschrift)
 
7. Patiënten vinden een laparoscopische Nissen fundoplicatie in dagbehande- 
ling erg zwaar en prefereren een korte opname. (dit proefschrift) 

8. Ieder promotieonderzoek helpt de wetenschap en de wetenschapper vooruit.

9. Het vertrouwen van de promotor, jaarlijks enkele buitenlandse congressen, 
een flinke dosis discipline en gezond verstand vormen de perfecte mix voor een 
succesvol promotieonderzoek. 

10. Buiten de wetenschap geldt: ‘Si del cielo te caen limones aprende a hacer 
limonada’ (als citroenen uit de lucht vallen, leer dan limonade te maken).

11. Pak de koe bij de horens en salsa ermee.

12. Ik doe wat de zomer mij zegt (Karin Vlug, 1994)

STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
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