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STELLINGEN

 1.  Omdat slechts één op de vijf genodigden deelneemt aan coloscopiescreening moeten we 

deze vorm van screening niet gaan invoeren. (Hoofdstuk 6 en 10)

 2. Coloscopie is niet zo belastend als men denkt. (Hoofdstuk 7)

 3.  Het aanbieden van één screeningsmethode heeft de voorkeur boven het aanbieden van 

een keuzemenu. (Hoofdstuk 2 en 10)

 4.  Bij bevolkingsonderzoek met de fecale immunochemische test wordt eén op de vier 

personen met darmkanker gemist. (Hoofdstuk 3)

 5.  Het is logisch dat je met een kap in het endoscopische beeld niet meer poliepen ziet. 

(Hoofdstuk 4)

 6.  Zaagtandpoliepen laten we ten onrechte rechts liggen. (Hoofdstuk 5)

 7.  Een proefschrift schrijven is als een fles ketchup: eerst komt er heel lang niets en ineens 

komt alles in één keer. Vrij naar Ruud van Nistelrooy.

 8.  Het huidige beurzensysteem is hopeloos ouderwets, gerichte “crowdfunding” heeft de 

toekomst.

 9.  Een goede dokter kenmerkt zich door naar kritiek te luisteren, ongeacht de (on)ervarenheid 

van degene die kritiek levert.

 10. Promoveren, gewoon omdat het kan! Vrij naar de lijfspreuk Sultans DDW 2011

 11. If everything seems under control, you’re not going fast enough. Mario Andretti. 




