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Stellingen behorend bij het proefschrift:

HEREDITARY & FAMILIAL COLORECTAL CANCER
IdentIfIcatIon, characterIstIcs, surveIllance 

1. Coloscopie stratificatie middels de fecaal immunochemische test (FIT) kan gecombineerd 

worden met stratificatie op basis van familiair voorkomen van darmkanker, om zo de opbrengst 

van het FIT-gebaseerde bevolkingsonderzoek naar darmkanker te verbeteren 

-Dit proefschrift-

2. Invoering van een online familieanamnese vragenlijst in poliklinieken voor patiënten met 

darmkanker leidt niet direct tot een betere opsporing van familiaire of erfelijke darmkanker 

-Dit proefschrift-

3. Een kort plastic kapje maakt routinematig gebruik van een zijwaartse endoscopie overbodig  

tijdens surveillance van het duodenum bij patiënten met familiaire adenomateuze polyposis 

-Dit proefschrift-

4. Bij één op de drie patiënten met MYH-geassocieerde polyposis en bij één op de tien patiënten 

met multipele colorectale adenomen zonder kiembaanmutatie in het APC- of MYH-gen worden 

poliepen in het duodenum gevonden 

-Dit proefschrift-

5. Het is tijd voor een aangepast stadiëringssysteem voor een meer accurate beoordeling van 

de ernst van duodenale polyposis en surveillance intervallen bij patiënten met adenomateuze 

polyposis 

-Dit proefschrift-

6. Bijnierafwijkingen komen veelvuldig voor bij patiënten met adenomateuze polyposis, maar 

screening is vooralsnog niet geïndiceerd 

-Dit proefschrift-

7. De herintroductie van de vlakke toiletpot zou kunnen helpen bij de opsporing van darmkanker  

-Mijn moeder-

8. Whatever it is you’re seeking won’t come in the form you’re expecting  

-Haruki Murakami (In: Kafka on the shore)-

9. DNA is like a computer program but far, far more advanced than any software ever created 

-Bill Gates-

10. Cure sometimes, treat often, comfort always 

-Hippocrates-

Frank Kallenberg
8 september 2017


