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Stellingen behorend bij het proefschrift 

‘Shifting emphasis in pancreatic surgery’

1. De route van gastro-enterische anastomose bij pancreatoduodenectomie is niet van invloed 
op vertraagde maagontlediging, andere klinische uitkomsten, of kwaliteit van leven  
(dit proefschrift)

2. Het optreden van vertraagde maagontlediging na pancreatoduodenectomie heeft een negatief 
effect op de kwaliteit van leven (dit proefschrift)

3. Een aberrante arteria hepatica dextra kan meestal gespaard worden tijdens 
pancreatoduodenectomie, en heeft geen gevolgen voor morbiditeit en overleving  
(dit proefschrift)

4. Patiënten met een resectabele tumor in de pancreaskop met veel gewichtsverlies en een 
grote tumor op CT, hebben een hoog risico op afstandsmetastasen; in deze groep zou een 
diagnostische laparoscopie overwogen moeten worden (dit proefschrift)

5. Hyperglycemie in de vroeg-postoperatieve fase is geassocieerd met complicaties na 
pancreatoduodenectomie (dit proefschrift)

6. Het uitstel van chirurgische therapie dat gepaard gaat met preoperatieve galwegdrainage leidt 
niet tot een slechtere overleving (dit proefschrift)

7. Lekkage van de gastroenterostomie is een zeldzame maar gevaarlijke complicatie na 
pancreatoduodenectomie (dit proefschrift)

8. Patiënten met preoperatieve symptomen van maagobstructie hebben een verhoogd 
risico op vertraagde maagontlediging en hebben vaker sondevoeding nodig na 
pancreatoduodenectomie (dit proefschrift)

9. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier  
(J. Ewbank, J. Poels, A. Clark, G. Meeuwis, D. Deckers)

10. A good surgeon is a doctor who can operate and who knows when not to (E.Th. Kocher)

11. Alles is veel voor wie niet veel verwacht (J.C. Bloem)

12. Je vraagt je wel eens af: ‘Waar hebben wij het aan verdiend?’ (G. Reve)

13. Alles kommt erstens anders und zweitens als man denkt (A. Marcus)

14. A good laugh and a long sleep are the two best cures for anything (Irish proverb)

15. Het verplicht laten opnemen van het schoolse PhD-portfolio in een proefschrift past goed in 
deze tijd, waarin alles inzichtelijk moet worden gemaakt, met onleesbaarheid als gevolg

Wietse Eshuis


