
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Minimally invasive surgery for lower abdominal peritonitis

Swank, H.A.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Swank, H. A. (2012). Minimally invasive surgery for lower abdominal peritonitis. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/minimally-invasive-surgery-for-lower-abdominal-peritonitis(dbf34dfe-c9ad-406a-ad88-c752d4f1a5d7).html


1. Laparoscopische appendectomie leidt, in vergelijking met 
open appendectomie, niet tot klinische voordelen op de lange 
termijn. (dit proefschrift)

2. Het gebruik van endoloops bij laparoscopische appendecto-
mie is het meest kosteneffectief voor het voorkomen van  
abdominale abcessen en wondinfecties. (dit proefschrift) 

3. De peroperatieve chirurgische beoordeling van de appendix 
voor aberrante pathologie is onbetrouwbaar. (dit proefschrift) 

4. Bij het opereren van geperforeerde diverticulitis dient   
peroperatief geen perforatie te worden verwacht. 
(dit proefschrift) 

5. Bij het bestaan van faecale peritonitis bij geperforeerde   
diverticulitis is een sigmoïdresectie geïndiceerd. 
(dit proefschrift)

6. Sigmoïdresectie met primaire anastomose is even veilig als de 
Hartmann procedure bij faecale peritonitis bij geperforeerde 
diverticulitis. (dit proefschrift) 

07. De toekomstige behandeling van geperforeerde diverticulitis 
zal op de individuele patiënt dienen te worden toegespitst. 
(dit proefschrift)

8. Hoger welzijn is gerelateerd aan het voeren van minder small-
talk en meer inhoudelijke gesprekken. (Mehl et al., 2010) 

9. Computergestuurde randomisatie is een contradictio in   
terminis.

10. De dood is een prettig eindpunt voor de onderzoeker. 

 




