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Stellingen behorende bij het proefschrift

Advances in imaging and endoscopic therapy 
in Barrett’s esophagus

1. In de Barrett slokdarm is narrow-band imaging (NBI) niet in staat om biopten  
beoordeeld door een patholoog te vervangen (dit proefschrift)

2. Autofluorescentie leidt niet tot het detecteren van meer patiënten met vroege 
neoplasie in de Barrett slokdarm (dit proefschrift)

3. De Praag C&M classificatie is en een goed reproduceerbare methode om de 
lengte van de Barrett slokdarm te meten (dit proefschrift)

4. Submucosale adenocarcinomen van de slokdarm en cardia hebben een laag 
risico op lymfekliermetastasering (dit proefschrift)

5. Multi-band mucosectomy (MBM) is een veilige en effectieve vorm van 
endoscopische resectie in de Barrett slokdarm (dit proefschrift)

6. De lengte van een Barrett slokdarm vormt geen belemmering voor een optimale 
endoscopische behandeling (dit proefschrift)

7. Het combineren van endoscopische resectie en radiofrequente ablatie (RFA) in 
dezelfde sessie is afhankelijk van de gebruikte volgorde een onveilige methode 
dan wel een methode die alleen bij geselecteerde patiënten toegepast zou 
moeten worden (dit proefschrift)

8. Botuline leidt niet tot het gewenste resultaat (dit proefschrift)

9. Alles zien is niet voldoende om alles op te kunnen merken

10. Toename van efficiëntie gaat altijd ten koste van flexibiliteit, ook in de zorg

11. Vrouwen zullen gelijkwaardigere kansen op de arbeidsmarkt ondervinden als 
ook mannen met zwangerschapsverlof gaan

12. La pereza es madre de la pobreza/luiheid is de moeder van de armoede (Spaans 
gezegde)


