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Stellingen  
behorend bij het proefschrift

O P T I M I Z I N G  E N D O S CO P I C  T H E R A P Y  F O R  
E A R LY  B A R R E T T ’ S  N E O P L A S I A

Hannah Tessi Künzli

1. Het risico op lymfekliermetastasen in patiënten met een submucosaal 
slokdarmadenocarcinoom is minder hoog dan vroeger werd gedacht  
(dit proefschrift). 

2. Patiënten met een laag-risico submucosaal adenocarcinoom kunnen 
curatief endoscopisch worden behandeld gezien het zeer lage risico op 
lymfekliermetastasen (dit proefschrift).

3. In een geselecteerde groep patiënten met een hoog-risico submucosaal  
adenocarcinoom zou de buismaagoperatie achterwege gelaten kunnen worden 
indien de tumor in de slokdarm radicaal is verwijderd (dit proefschrift). 

4. Een lymfeklierdissectie zonder slokdarmresectie is technisch uitvoerbaar in een 
preklinische setting (dit proefschrift).

5. Het vereenvoudigde ablatieregime met 12 Joule voor focale radiofrequente ablatie 
is non-inferieur wat betreft e�ectiviteit ten opzichte van het standaard ablatieregime 
(dit proefschrift).

6. Cryoablatie is een e�ectieve behandeling voor het verwijderen van kleine stukjes 
Barrett slijmvlies (dit proefschrift).

7. There’s a crack in everything. That’s how the light gets in (Leonard Cohen).

8. Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen (Albert Einstein).

9. Om te slagen moet men nu eens een wolf zijn, dan weer een lam (Asne Seierstad, 
in: Boekhandelaar van Kaboel).

10. Hoofd omhoog, en het  hart naar boven (kleine oma).


