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Stellingen behorende bij het proefschrift:

Minimal access surgery in children: 
implementation of an innovating technique

 1. In de literatuur is enige ondersteuning te vinden voor de thoracoscopische benadering van 

maligne mediastinale tumoren (dit proefschrift)

 2.  Op basis van de huidige literatuur lijkt er geen verschil te bestaan op de korte termijn 

tussen de thoracoscopische benadering en de open benadering in de behandeling van de 

oesofagus atresie type C (dit proefschrift).

 3.  Om een verschil aan te tonen op langere termijn tussen de thoracoscopische benadering en 

de open benadering van de oesofagus atresie type C is een prospectief gerandomiseerde 

trial nodig (dit proefschrift).

 4.  In de literatuur is er geen verschil tussen laparoscopische pyloromyotomie (LP) en open 

pyloromyotomie maar hier lijkt geen rekening gehouden te zijn met de leercurves in de LP 

(dit proefschrift).

 5.  De leercurve van de laparoscopische pyloromyotomie is 35 patienten (dit proefschrift).

 6.  Er is een “tail” aan de leercurve van de laparoscopische pyloromyotomie (dit proefschrift).

 7.  De implementatie van de laparoscopische splenectomie gaat gepaard met een lage 

incidentie van vena porta thrombose en kan veilig worden uitgevoerd. (dit proefschrift).

 8.  Het Master-Apprentice-Model (MAM) is veilig en effectief bij de implementatie van de 

thoracoscopische lobectomie voor CPAM en longsequesters (dit proefschrift).

 9.  Het adagium “see one, do one, teach one” is niet meer van deze tijd.

 10.  De niet te stuiten groei van de wereldbevolking impliceert dat er geen leercurve bestaat in 

het bedrijven van de liefde.

 11.  Een gelukkige chirurg is op zijn best.

 12.  Train te weinig en je zal niet finishen, Train te hard en je zal niet starten

 13.  Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens dat we struikelen 

weer opstaan. (Confucius).

 14.  De finish is nooit het einde van het lopen. (Jan Knippenberg).
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