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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Endoscopic stent placement throughout the gastrointestinal tract

van den Berg, M.W.

Publication date
2014
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
van den Berg, M. W. (2014). Endoscopic stent placement throughout the gastrointestinal
tract. [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:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/endoscopic-stent-placement-throughout-the-gastrointestinal-tract(e09f75df-4b05-49e5-9e7a-cfcd718397a2).html


aDDeNDUM
Nederlandse samenvatting 

Contributing authors 

AMC Graduate School for Medical 
Sciences PhD Portfolio 

Dankwoord 

Curriculum Vitae 

Stellingen 



182

Addendum

nEdErlandsE samEnvatting

samenvatting, discussie en toekomstperspectieven
Het onderzoek beschreven in dit proefschrift was gericht op endoscopische stentplaatsing 
in de tractus digestivus. In de zoektocht naar ideale stents voor de behandeling van maligne 
oesofagus stenose en maligne maaguitgangstenose hebben wij nieuwe stent designs 
geëvalueerd in prospectieve cohort studies. Kleinere onderzoeksprojecten richtten zich 
voornamelijk op het onderzoek van veiligheid en toepasbaarheid van stentplaatsing 
technieken voor relatief nieuwe indicaties in de bovenste tractus digestivus. Tot slot 
hebben wij met retrospectieve cohort- en vergelijkende studies geprobeerd inzicht te ver- 
schaffen in de voor- en nadelen van colon stentplaatsing als behandeling van acute 
maligne colon obstructie. 

dEEl i oEsofagus stEnt plaatsing

Hoofdstuk 2 beschreef een prospectieve multicenter cohort studie, waarin wij een nieuwe 
volledig gecoverde ‘self-expanding-metal-stent’ (SEMS) met anti-migratie flaps onder-
zochten in 40 patiënten met dysfagie ten gevolge van maligne oesofagus stenose. Stent 
plaatsing was technisch succesvol in 39 patienten (98%). Een totaal van 30 patiënten 
werd vervolgd tot aan overlijden, 4 patiënten tot stentverwijdering en 6 patiënten waren 
nog in leven na een follow-up periode van ≥6 maanden. De mediane dysfagie vrije 
periode na stentplaatsing was 220 dagen. Negen patiënten (23%) hadden recidiverende 
dysfagieklachten wegens stentmigratie (n = 6; 15%), weefsel overgroei (n = 2, 5%), of 
scheuren van de stent (n = 1, 3%). Er waren 39 bijwerkingen (ernstig n=16, mild tot  
matig=23) bij 33 patiënten, vooral bestaande uit retrosternale pijn, misselijkheid en braken.

discussie en toekomstperspectief 
Het belangrijkste doel van palliatieve behandeling bij patiënten met inoperabele maligne 
oesophagusobstructie is een snelle en blijvende verlichting van dysfagieklachten. 
Hoewel snelle verlichting van symptomen in nagenoeg alle studies wordt bereikt die 
rapporteren over de resultaten stentplaatsing, treden recidiverende dysfagieklachten 
helaas op bij ~ 30% -40% van de patiënten. Dit wordt ook onderstreept door de  
resultaten van een gerandomiseerde studie waarin de plaatsing van een deels gecoverde  
stent werd vergeleken met brachytherapy. Op de lange termijn bleek brachythera- 
pie namelijk een betere behandeling van dysfagie. Dit kon worden toegeschreven 
aan een terugkeer van dysfagieklachten in 40% van de gestente patiënten, 
voornamelijk veroorzaakt door tumor ingroei en stent migratie. 

Het percentage patiënten met recidiverende dysfagie (23%) in onze studie was relatief  
laag. Toch was stentmigratie, optredend in 15% van de patiënten, de belangrijkste oorzaak. 
Dit migratie percentage is vergelijkbaar met de resultaten van volledig gecoverde SEMS 
met bilaterale uitlopende uiteinden als enige anti-migratie kenmerk, wat suggereert dat de 
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flappen van onze onderzochte stent slechts van beperkte waarde zijn voor de preventie 
van migratie. Het is echter belangrijk op te merken dat migratie slechts gedeeltelijk 
was in 5/6 patiënten in onze studie en kon worden behandeld met endoscopische 
herpositionering van de stent. Dit is een relatief gemakkelijk uit te voeren ingreep en gaat 
gepaard met lagere kosten dan het plaatsen van een nieuwe stent. Niettemin trad in onze 
studie een relatief groot aantal complicaties op in vergelijking met de data van andere 
studies. Het is echter zeer lastig om vast te stellen of deze (ernstige) complicaties konden 
worden toegeschreven aan het stent design, patiëntkarakteristieken, de strikte follow-up 
of de gradering van complicaties in ons onderzoek. Slechts een gerandomiseerde studie, 
waarin verschillende stent designs worden vergeleken, zou definitieve antwoorden kunnen  
verschaffen. Dit zou echter zeer grote onderzoekspopulaties vereisen, omdat de ver-
schillen in uitkomsten van de momenteel gebruikte stents naar verwachting klein zijn. 
Daarom zijn wij van mening dat de huidige strategie, bestaande uit het testen van nieuwe 
stent designs in prospectieve cohort studies met goed gedefinieerde uitkomstmaten en 
strikte follow-up, de meest logische is. Wanneer een dergelijke studie suggereert dat 
een stent design is geassocieerd met een aanzienlijk lager percentage recidiverende 
dysfagieklachten en aanvaardbare complicatie aantallen, moet deze worden vergeleken 
met de momenteel meest gebruikte stent designs in een gerandomiseerde studie. Indien 
een nieuwe stent bewijst significant beter te zijn dan de huidige stents, zal deze opnieuw 
moeten worden vergeleken met brachytherapie in een gerandomiseerd onderzoek.

In plaats van het veranderen van stent designs, is endoscopische fixatie van de  
stent ook voorgesteld om migratie te voorkomen. Echter konden kleine studies met 
heterogene onderzoekspopulaties die verschillende endoscopische fixatie technieken 
onderzochten, waaronder endoclips, over-the-scope clips en endoscopische hecht- 
systemen, geen duidelijke daling van de migratiepercentages aantonen. 

Tot slot hebben verschillende onderzoeksgroepen het plaatsen van zowel cytotoxische 
drug-eluting SEMS als radioactieve SEMS onderzocht. Dit zijn zeer interessante 
behandelingsmogelijkheden, omdat hiermee weefsel in- of overgroei van de stent 
voorkomen zou kunnen worden. Drug-eluting SEMS zijn tot dusverre alleen onderzocht 
in diermodellen met benigne stenose, maar laten veelbelovende resultaten zien inzake 
geneesmiddelafgifte en een afname in weefsel hyperplasie. De volgende stap is 
om de veiligheid en werkzaamheid van deze stents in klinische studies te evalueren. 
Het onderzoek naar radioactieve SEMS is al in een verder stadium en in een recent 
gepubliceerde Chinese gerandomiseerde studie werden een ongecoverde radioactieve 
SEMS (geladen met 125I zaden) vergeleken met een conventionele ongecoverde SEMS. 
Deze goed uitgevoerde studie toonde geen verschillen in recidiverende dysfagieklachten 
en complicaties, maar patiënten die de radioactieve SEMS kregen overleefden significant 
langer met betere dysfagie scores. Verder onderzoek is nodig om deze positieve resultaten 
te bevestigen. 
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Hoofdstuk 3 betrof een haalbaarheidsstudie naar plaatsing van een biologisch afbreekbare 
stent als overbrugging naar chirurgie bij patiënten die neoadjuvante chemoradiotherapie 
ondergaan voor lokaal uitgebreid oesofaguscarcinoom. Deze behandelstrategie was  
zonder ernstige complicaties en leidde tot een significante vermindering van dysfagie-
klachten zonder stent migratie in de 10 geïncludeerde patiënten.  Desalniettemin was er 
gewichtsverlies bij 9 patiënten aan het einde van follow-up en bij 7 van deze patiënten  
werd een extra voedingsinterventie uitgevoerd vanwege ondervoeding. Daarnaast 
trad retrosternale pijn na stentplaatsing op bij 6 patiënten en deze duurde langer 
 dan 10 dagen in 4 patiënten. 

discussie en toekomstperspectief
Een toenemend aantal patiënten met lokaal uitgebreid oesofaguscarcinoom onder-
gaat een behandeling met neoadjuvante chemoradiotherapie voorafgaand aan 
oesofagusresectie. Neoadjuvante chemoradiotherapie kan echter dysfagieklachten 
verergeren en de voedingsstatus van patiënten in gevaar brengen. De huidige behandeling 
van ondervoeding bestaat voornamelijk uit voedingssuppletie via naso-enterale 
sondevoeding, laparoscopische jejunostomie of totale parenterale voeding en deze 
behandelingen bieden geen verlichting van dysfagieklachten. Daarom is stentplaatsing 
als overbrugging naar chirurgie een veelbelovende nieuwe behandeling in deze setting. 

Het 0% stent migratie percentage in onze studie is een positief aspect van de biologisch 
afbreekbare stent in het licht van migratie percentages variërend van 31 tot 60% in 
vergelijkbare studies met metalen en plastic stents. Bovendien was endoscopische 
stentverwijdering voor chirurgie niet noodzakelijk. Ondanks deze schijnbare voordelen is 
de klinische waarde van deze biologisch afbreekbare stent in deze setting twijfelachtig 
vanwege het relatief grote aantal patiënten met retrosternale pijn, gewichtsverlies en 
behoefte aan extra voedingsinterventie. Vooral retrosternale pijn is een zorgwekkend 
probleem, omdat niet kan worden uitgesloten dat de voedingsintake van een aantal 
patiënten hierdoor verminderde. Men zou kunnen speculeren dat langdurige retrosternale 
pijn geïnduceerd werd door de relatief hoge axiale kracht en de geringe flexibiliteit van 
de biologisch afbreekbare stent in combinatie met de weefselreactie ten gevolge van 
stentdesintegratie en radiotherapie. Aanpassingen aan het ontwerp en materiaal van de 
biologisch afbreekbare stent, resulterend in lagere axiale kracht en hogere flexibiliteit, 
zou daarom stent-gerelateerde pijn kunnen verminderen in deze setting. Indien een 
dergelijke stent beschikbaar komt en superieur blijkt ten opzichte van andere stents, zou 
deze vergeleken dienen te worden met een controlegroep, die standaardbehandeling 
ondergaat (voedingssuppletie in het geval van ondervoeding). Uitkomstmaten van 
een dergelijke studie zouden in ieder geval moet bestaan uit operatieve morbiditeit en 
mortaliteit, tumorvrije resectie percentage, kwaliteit van leven, gewichtsveranderingen en 
het aantal endoscopische re-interventies. 

Hoofdstuk 4 was een multicenter retrospectieve cohort studie bij 34 patiënten met een 
perforatie, fistel of naadlekkage van de bovenste tractus digestivus die werden behandeld 
met tijdelijke plaatsing van een specifieke volledig gecoverde SEMS met grote diameter. 
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Het technisch succes percentage was 97% (33/34). Klinisch succes, gedefinieerd als 
sluiting van het defect na stent verwijdering zonder chirurgische ingreep of plaatsing van 
een ander type stent, werd bereikt bij 44% (15/34) van de patiënten na stent 1 en bij 
50% (17/34) na een extra stent. Er waren geen stent-gerelateerde ernstige complicaties 
of stent-gerelateerde mortaliteit. Echter traden er 14 (41%) stent migraties op (volledige 
n = 8, gedeeltelijke n = 6) en uiteindelijk ondergingen 4 patiënten een vorm van chirurgie 
als re-interventie voor stent-falen. Daarnaast overleden 11 patiënten (32%) tijdens 
ziekenhuisopname vanwege aanhoudende intrathoracale sepsis (n = 10) of pre-existente 
darmischemie (n = 1).

discussie en toekomstperspectief
Tijdelijke stentplaatsing is een zeer aantrekkelijke behandelmodaliteit voor perforaties, 
fistels en naadlekkages van de bovenste tractus digestivus. Maar volledig gecoverde 
SEMS en SEPS hebben een sterke neiging om te migreren, terwijl partieel gecoverde 
SEMS vaak moeilijk te verwijderen zijn als gevolg van weefsel ingroei door de ongecoverde 
stentdelen. Het primaire doel van het gebruik van een volledig gecoverde stent met een 
grote diameter is het voorkomen van deze complicaties. Helaas kon onze studie het 
beoogde voordeel van minder stentmigraties niet bevestigen, hoewel stentverwijdering 
probleemloos verliep in alle gevallen.

Endoscopische stent fixatie technieken zijn ook in deze klinische setting onderzocht. Echter 
lijken deze, net als bij maligne stenose, niet duidelijk te beschermen tegen stentmigratie. 
Een ander alternatief zou het gebruik van een partieel gecoverde biologisch afbreekbare 
kunnen zijn, zodat weefsel ingroei door de open stentdelen de stent verankerd, terwijl 
stentverwijdering onnodig zou zijn. Echter is een dergelijke stent nog niet beschikbaar. 
Verder hebben een aantal recent gepubliceerde kleine studies gerapporteerd over 
endoscopisch geplaatste vacuüm therapie. Deze behandeling omvat de plaatsing van 
een spons in het defect met afzuiging door een transnasale katheter. Resultaten van deze 
techniek zijn veelbelovend, maar moeten bevestigd worden door grotere studies. 

Naast het verbeteren van materialen en technieken is het even belangrijk om richtlijnen 
te definiëren, die dicteren welke patiëntengroepen en welk type defect primair moeten 
worden behandeld met conservatieve maatregelen, tijdelijke stentplaatsing, vacuum 
therapie of chirurgie. Experts hebben een aantal criteria ten aanzien van behandelkeuze 
voorgesteld. Zij stellen dat chirurgie gereserveerd moet worden voor defecten die zich 
intra-abdominaal of in de proximale cervicale oesofagus, en voor defecten met een lengte 
van >6 cm of  > 70% van de omtrek. Volgens hen is stentplaatsing de aangewezen 
behandelstrategie voor kleinere defecten, die zich intra-thoracaal of in de distale cervicale 
oesophagus bevinden. Niettemin ontbreekt graad A bewijs en dit zou alleen geleverd 
worden door de resultaten van een gerandomiseerde trial waarin de verschillende 
behandelopties vergeleken worden in goed gedefinieerde studiepopulaties. Echter 
maken het beperkte aantal patiënten, de klinische complexiteit en de veelbelovende 
resultaten van tijdelijke stentplaatsing het zeer moeilijk om een   dergelijke studie voltooien.  
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dEEl ii duodEnalE stEntplaatsing 

Hoofdstuk 5 verschafte een overzicht van de literatuur gepubliceerd tussen 2003 en 2011  
over duodenale stentplaatsing voor maligne maaguitgang stenose. Gepoolde analyse 
toonde technische en klinische succespercentages van 97% en 87% respectievelijk. 
Wij vonden geen bewijs dat het type procedure (d.w.z. combinatie endoscopisch en 
radiologisch of sec radiologisch), tumor- en/of stenosekenmerken of stentdesign een 
invloed hebben op klinisch succes. Beperkte data suggereren dat sec radiologische 
stentplaatsing in meer distaal gelegen stenose wordt geassocieerd met een lager technisch 
successpercentage, terwijl andere variabelen technisch succes niet lijken te belemmeren. 
De meest voorkomende complicaties zijn weefsel ingroei voor ongecoverde SEMS en 
stentmigratie voor gecoverde SEMS. Gerandomiseerde en vergelijkende studies toonden 
dat deze negatieve eigenschappen van de twee stentdesigns elkaar compenseren 
waardoor het uiteindelijk het totaal aan patiënten met re-obstructieverschijnselen gelijk 
is. Procedure- of stent-gerelateerde mortaliteit werd niet gevonden en in het algemeen 
kwamen ernstige complicaties weinig voor: 0-4% perforatie, bloeding 0-4%.

Studies die de kwaliteit van leven beoordeelden vonden allen stabiele of verbeterde 
resultaten na stentplaatsing. Bovendien suggereert de literatuur dat een stent is superieur 
ten opzichte van traditionele chirurgische bypass met betrekking tot een snelle verbetering 
van voedselinname, kortere ziekenhuisopname en lagere medische kosten. Echter op 
de lange termijn leidt een significant hoger aantal re-obstructies na stentplaatsing tot 
verminderde voedselintake en een significant hoger aantal re-interventies. 

Deze bevindingen in de literatuur vormden de basis voor het uitvoeren van de prospectieve 
cohort studies, die beschreven werden in Hoofdstuk 6 en 7. Het doel van deze studies was 
de veiligheid en werkzaamheid van nieuwe stent designs testen, in de hoop een ideale 
stent te vinden, die zowel weefsel ingroei als stentmigratie voorkomt. 

In Hoofdstuk 6 evalueerden we een nieuwe ongecoverde SEMS in een cohort van 46 
incurabele of inoperabele patiënten met maligne maaguitgangstenose die werden 
geïncludeerd in 2 academische centra. Deze SEMS had proximale en distale uitlopende 
einden als anti-migratie eigenschap en een klein mesh design om weefsel ingroei te  
voorkomen. De technische en klinische succespercentages waren 89% en 72% 
respectivelijk. De symptoomscore (‘GOOSS-score’) en kwaliteit-van-leven scores ver-
beterden significant wanneer scores voor stentplaatsing werden vergeleken met scores 
na stentplaatsing. De mediane overleving was 87 dagen en 66,7% van de patiënten had 
een geschatte re-obstructievrije periode van 395 dagen, wanneer er gecorrigeerd werd 
voor niet stent-gerelateerde sterfte. Stent disfunctie werd waargenomen bij 14 patiënten 
(30%) (weefsel ingroei n=9; stentmigratie n=2, extrinsieke compressie op de stent n=2; 
voedsel impactie n=1). Andere procedure-gerelateerde complicaties betroffen cholangitis 
(n = 1), voerdraad perforatie (n = 1), pancreatitis (n = 1) en pijn (n = 1). 
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In Hoofdstuk 7 probeerden wij een   soortgelijke prospectieve cohort studie uit te voeren 
met een nieuwe gecoverde SEMS met een proximaal weid uitlopend einde (big-cup). 
Deze proximale ongecoverde ‘big-cup’ zou als een soort anker in de pylorus dienen 
om stentmigratie te voorkomen, terwijl het intra-duodenale deel van de stent volledig 
gecoverd was met een siliconen membraan om weefsel ingroei tegen te gaan. 
Helaas werd de studie voortijdig beëindigd vanwege 3 proximale stentmigraties bij 6 
patiënten. Deze traden op na 2, 4 en 29 dagen respectievelijk en werden behandeld met 
endoscopische stentverwijdering en plaatsing van een ander type SEMS. De overige 3 
patiënten hadden een doorgankelijke stent aan het einde van de follow-up van 60, 69 en 
228 dagen respectievelijk.

discussie en toekomstperspectief: 
Maligne maaguitgangstenose is een late complicatie van meerdere soorten maligniteiten 
in de bovenste tractus digestivus. Het veroorzaakt misselijkheid en braken en vaak 
vermindert het vermogen van de patiënt om een normaal dieet te volgen. De mediane 
overleving bij deze patiënten is slechts ongeveer 3 maanden en daarom zou palliatieve 
behandeling idealiter moeten voldoen aan 3 criteria: minimaal invasief, snelle verlichting 
van symptomen, geen re-interventies. Zoals bevestigd door de studies in dit proefschrift 
voldoet endoscopische plaatsing van een stent aan de eerste 2 criteria in de meerderheid 
van de patiënten. Echter laten de grootste gerandomiseerde studie en een onlangs 
gepubliceerde retrospectieve vergelijkingsstudie zien dat stentplaatsing op de lange 
termijn geassocieerd is met een significant hoger aantal re-interventies vanwege re-
obstructie in vergelijking met traditionele gastrojejunostomie. Onze studies hebben 
helaas ook geen nieuwe stent geïdentificeerd, die zowel weefsel ingroei als  stentmigratie 
voorkomt. 

Een Koreaanse onderzoeksgroep onderzocht recent in 213 patients een ‘dual SEMS’ 
die bestaat uit een buitenste partieel gecoverde SEMS en een binnenste ongecoverde 
SEMS. Deze studie toonde relatief betere resultaten met een totaal stent dysfunctie 
percentage van 20%. De plaatsing techniek is echter ingewikkeld en kan niet “door-
de-scope” worden uitgevoerd vanwege het overvloedige materiaal van het stentdesign. 
Andere recent gepubliceerde pilot studies evalueerden het gebruik van endoscopische 
clips voor fixatie van het proximale deel van de stent. Deze studies toonden veelbelovende 
resultaten met betrekking tot migratie preventie, hoewel in 1 van deze studies tumor 
overgroei en stent compressie alsnog tot re-obstructie leidden in 20% van de patiënten. 
Derhalve lijkt het concept van drug-eluting of radioactieve SEMS ook een aantrekkelijke 
optie voor palliatie van maligne maaguitgangstenose, hoewel dit nog niet onderzocht is. 
Tot slot is endoscopische creatie van een gastro-enterale anastomose met behulp van 
magnetische compressie ook onderzocht. Het doel van deze techniek is om het minimaal 
invasieve karakter van stentplaatsing te combineren met de lange termijn werkzaamheid 
van een chirurgische bypass. Twee haalbaarheidsstudies toonden aan dat het creëren 
van de anastomose veilig was. Helaas ging de daaropvolgende stentplaatsing, met als 
doel de anastomose open te houden, gepaard met een hoog percentage stentmigraties 
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in beide studies en een fatale stent-gerelateerde perforatie in 1 studie. Verder onderzoek 
naar dit interessante concept zou zich moeten richten op het creëren van een anastomose 
die geen stent nodig heeft om doorgankelijkheid te garanderen. 

Vanuit een evidence-based perspectief kunnen we duodenale stentplaatsing als routine 
behandeling van maaguitgangstenose ten gevolge van een incurable maligniteit alleen 
maar adviseren bij inoperabele patiënten of patiënten met een levensverwachting 
van minder dan 2 maanden. Operabele patiënten met een betere prognose hebben 
waarschijnlijk meer baat bij chirurgische bypass op de lange termijn. In geval een 
veelbelovende nieuwe endoscopische behandeling gevonden wordt na prospectieve 
evaluatie, zou deze idealiter vergeleken worden met laparoscopische gastrojejunostomie 
in een gerandomiseerde trial. Maar de ervaring leert dat de inclusie van patiënten zeer 
lastig is voor een dergelijk onderzoek, omdat een groot aantal van de patiënten kiest voor 
stentplaatsing vanwege het  minder invasieve karakter. 

 
dEEl iii colon stEntplaatsing 

Hoofdstuk 8 beschreef een retrospectieve analyse van de resultaten bij 48 patiënten die colon 
stentplaatsing ondergingen als definitieve palliatie voor acute maligne colon obstructie. 
Deze patiënten werden geïdentificeerd uit een prospectief verzameld cohort van een 
perifeer opleidingsziekenhuis (Deventer Ziekenhuis) waar endoscopische stentplaatsing 
de standaardbehandeling is van acute maligne colon obstructie. De technische en 
korte-termijn klinische succespercentages waren 91% en 85% respectievelijk. Stent-
gerelateerde mortaliteit trad op in 13% van de patiënten en werd veroorzaakt door een 
stent-gerelateerde perforatie in alle gevallen. De stent-gerelateerde morbiditeit bedroeg 
38%. Endoscopische re-interventie vond 14 maal plaats en 13 patiënten ondergingen 
chirurgische behandeling tijdens follow-up. Het percentage patienten waarbij uit-
eindelijk toch een stoma werd aangelegd bedroeg 15%. Het lange-termijn klinisch 
succespercentage was 48% en het geschatte percentage patiënten met een goed 
functionerende stent was 69% na 1 maand, 54% na 6 maanden en 50% na 12 maanden. 
De mediane totale overleving was 4,5 maanden met een follow-up tot aan overlijden in 
45/48 patiënten. 

In Hoofdstuk 9 gebruikten wij hetzelfde prospectief verzamelde cohort, maar nu richtten wij 
ons op de 59 patiënten die stentplaatsing ondergingen als overbrugging naar electieve 
chirurgie in een curatieve setting. De resultaten werden retrospectief vergeleken met die 
van 51 patiënten die acuut geopereerd werden in een vergelijkbare ziekenhuis (Gelre 
Ziekenhuis Apeldoorn) waar acute chirurgie de standaardbehandeling is van acute 
maligne colon obstructie. Het aantal succesvol aangelegde primaire anastomoses was 
significant hoger stent-patiënten met linkszijdige obstructie (30/43 tegen 10/34, p =0,001) 
en ook het aantal initieel aangelegde stoma was significant lager versus acute chirurgie 
(11/43 tegen 23/34, p <0.001). Deze verschillen waren niet zichtbaar bij patiënten 
met rechtszijdige obstructie. Het aantal stoma’s aan het einde van de follow-up was 
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vergelijkbaar tussen beide behandelstrategieën (linkszijdige: 11/43 versus 9/34, p =0,322; 
rechts-zijdige: 1/16 versus 1/17, p = 1.000). Daarnaast waren er ook geen significante 
verschillen wat betreft morbiditeit en mortaliteit. De recidiefkans en totale overleving niet 
te worden beïnvloed door stentplaatsing, hoewel de aantallen klein waren en baseline 
verschillen in tumorstadium ons noodzaakten tot een subgroepanalyse.

Om verder inzicht te krijgen in de oncologische uitkomsten verrichtten wij een lange-
termijn follow-up van patiënten met acute maligne colon obstructie van de landelijke 
Nederlandse gerandomiseerde Stent-In 2 trial in Hoofdstuk 10. In totaal werden 32 patiënten 
opgenomen in de acute chirurgie groep en 26 patiënten in de groep die stentplaatsing 
als overbrugging naar electieve chirurgie onderging. Locoregionale recidieven of 
afstandsmetastasen traden op bij 9 van de 32 patiënten in de chirurgie-groep en in 
13 van de 26 patiënten in de stent-groep. In de subgroep van stent-patiënten met een 
perforatie, ontwikkelden 5 van de 6 patiënten een recidief, wat hoger was in vergelijking 
met chirurgie-patienten (9/32) of stent-patiënten zonder perforatie (9/20). Er werden geen 
significante verschillen gevonden met betrekking tot ziekte-vrije, ziekte-specifieke en 
totale overleving. 

discussie en toekomstperspectief: 
Palliatieve behandeling van acute maligne colon obstructie is geïndiceerd bij incurabele of 
inoperabele patiënten. Twee recent gepubliceerde meta-analyses van gerandomiseerde 
en niet-gerandomiseerde vergelijkende studies vergeleken stentplaatsing met acute 
chirurgie in een palliatieve setting. Stentplaatsing was significant geassocieerd met een 
kortere ziekenhuisopname (10 versus 19 dagen), een lagere percentage intensive care 
opnames (0,8% versus 18,0%) en een snellere start van chemotherapie (16 versus 33 
dagen). Bovendien was het aantal stoma’s significant lager na palliatieve stentplaatsing 
(13% versus 54%), wat in lijn is met het stoma-percentage van 15% in onze studie. Echter 
alleen de grotere meta-analyse toonde een lagere 30-dagen mortaliteit na stentplaatsing 
(4% versus 11%), terwijl er geen significant verschil in morbiditeit werd gevonden (34% 
versus 38%). Korte termijn complicaties traden vaker op na acute chirurgie, terwijl late 
complicaties vaker voorkwamen in gestente patiënten. Stent-gerelateerde complicaties 
omvatten voornamelijk colon perforatie (10%), stentmigratie (9%) en re-obstructie (18%). 
De morbiditeit en 30-dagen mortaliteit in onze studie waren hoger in vergelijking met deze 
data en met name het percentage perforaties van 17% was een opvallende bevinding. Wij  
zijn van mening dat onze studie een realistische weergave biedt van palliatieve stent-
plaatsing omdat alle opeenvolgende patiënten met acute maligne colon obstructie een 
poging tot stentplaatsing ondergingen en alle gegevens geanalyseerd werden geanalyseerd 
volgens het ‘intention-to-treat’ principe. Daarentegen kan selectiebias binnen de ver-
gelijkende studies die werden opgenomen in de meta-analyses niet worden uitgesloten, 
omdat er vaak geen strikte protocollen waren die het behandelbeleid dicteerden. Vanwege 
de relatief kleine studiepopulatie konden we geen risicofactoren voor stent-gerelateerde 
morbiditeit en mortaliteit aantonen in onze studie. Andere studies hebben wel een aantal 
risicofactoren geïdentificeerd, waaronder anti-angiogene chemotherapie (bijvoorbeeld 
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Bevacuzimab), weinig ervaring met colon stentplaatsing van de endoscopist, dilatatie 
voor of na stentplaatsing, stentdesign en linkszijdige obstructie. Wij zijn van mening dat 
bij de keuze voor palliatieve behandeling rekening gehouden dient te worden met zowel 
deze risicofactoren als de klinische conditie en prognose van de patiënt. Bovendien 
zouden nieuwe colon stentdesigns, bijvoorbeeld partieel gecoverd,  (late) complicaties 
zoals weefsel ingroei en stentmigratie in een palliatieve setting kunnen voorkomen.  
De rationale achter stentplaatsing in curabele patiënten met acute maligne colon obstructie 
is conversie naar een electieve setting waarin een operatie wordt uitgevoerd door een 
gespecialiseerd colorectaal chirurgisch team. Men dacht dat deze behandelstrategie 
morbiditeit, mortaliteit en het aantal stoma’s zou verminderen in vergelijking met acute 
chirurgische behandeling. De meest recent gepubliceerde meta-analyse van alle 7 
gerandomiseerde studies over dit onderwerp vond inderdaad minder morbiditeit, een 
hoger percentage succesvol aangelegde primaire anastomoses en een lager percentage 
permanente stoma’s na stentplaatsing, maar geen verschil  wat betreft mortaliteit. Deze 
gerandomiseerde studies includeerden louter patiënten met linkszijdige obstructie. Onze 
studie beschreven in Hoofdstuk 9 omvatte ook patiënten met rechtszijdige obstructie en onze 
gegevens suggereren dat stentplaatsing geen voordelen heeft ten opzichte van acute 
chirurgie in deze groep. Hoewel de aantallen klein waren, zijn wij dan ook van mening dat 
rechtszijdige stentplaatsing dient te worden gereserveerd voor de palliatieve setting. Bij 
patiënten met linkszijdige obstructie vonden we een significant hoger aantal succesvolle 
primaire anastomoses en er werden minder stoma’s aangelegd na stentplaatsing, maar 
geen effect op morbiditeit en het aantal stoma’s aan het einde van follow-up. Deze 
bevindingen inzake patiënten met linkszijdige obstructie kwamen grotendeels overeen 
met de resultaten van de Stent-In 2 studie. Ook vonden wij in overeenstemming met de 
eerder genoemde meta-analyse en Stent-In 2 studie geen significant verschil in mortaliteit.  
Daarnaast suggereren een aantal recent gepubliceerde studies dat stentplaatsing een 
negatief effect heeft op oncologische uitkomsten. Onze studie in Hoofdstuk 10 vond ook 
een hoger recidiefpercentage na stentplaatsing ten opzichte van acute chirurgie. Hoewel 
ziekterecidieven voornamelijk werden gevonden in de subgroep van stent-patiënten met 
een perforatie.

Al met al lijkt stentplaatsing als overbrugging naar electieve chirurgie voor patiënten met 
acute linkszijdige colon obstructie duidelijk het aantal succesvol aangelegde primaire 
anastomoses te verhogen en het aantal aangelegde stoma’s te verlagen. Deze voordelen 
moeten worden afgewogen tegen de mogelijk negatieve effecten van stentplaatsing op 
oncologische uitkomsten, vooral wanneer men in acht neemt dat stentplaatsing geen 
invloed lijkt te hebben op mortaliteit en de literatuur tegenstrijdige resultaten laat zien 
wat betreft morbiditeit. Patiëntselectie lijkt daarom van groot belang. Meerdere studies 
hebben 2 risicofactoren geassocieerd met morbiditeit en mortaliteit na acute chirurgie: 
hogere leeftijd en een ‘American Society of Anesthesiology’ (ASA) score ≥ III. Op basis  
hiervan zou men stentplaatsing als overbrugging naar electieve chirurgie kunnen  be-
schouwen als aanvaardbare behandelstrategie bij patiënten ouder dan 70 jaar en / of 
met een ASA-score ≥ III. In het geval stentplaatsing technisch niet haalbaar is in deze 
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subgroep van patiënten zou een colostoma kunnen functioneren als overbrugging naar 
electieve chirurgie. Anderzijds zouden jongere patiënten met een ASA-score van <III 
waarschijnlijk het meest profijt hebben van acute resectie. In de nabije toekomst zal deze 
behandelstrategie worden onderzocht in een prospectieve landelijke ‘richtlijn validatie 
studie’ in Nederland.
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amc graduatE school for mEdical sciEncEs  
phd portfolio

Name PhD student: Maarten Willem van den Berg

PhD period: May 2011- May 2014

Name PhD supervisor: Dr. Jeanin E. van Hooft

Year eCtS

1. phD training

General courses

 - The AMC World of Science

 - Evidence Based Searching

 - Practical Biostatistics

 - Basic course in legislation and organisation for clinical  

researchers

 - Scientific writing in English 

 - Clinical Epidemiology

2011

2011

2011

2011

2013

2013

0.7

0.1

1.1

0.9

1.5

0.6

Specific courses

 - Infectious Diseases 2013 1.0

Seminars, workshops and master classes

 - Weekly department seminars in gastroenterology & hepatology

 - FMH medical expert meeting 

 - Gutclub meetings

 - ‘Het gastroenterologisch jaar’ 

2011-2014

2012, 2013

2011-2014

2011, 2012

3

0.2

1.0

0.5

Poster presentations

 - Safety and efficacy of a biodegradable stent during neoadjuvant 

therapy in patients with advanced esophageal cancer (EsNeBio). 

UEGW, DDW

 - Safety and efficacy of a fully covered colonic stent (Hanaro CCI 

stent) for the treatment of oesophageal perforations, anastomotic 

leakages and fistula. UEGW, DDW 

 - High proximal migration rate of a partially covered “big cup” 

duodenal stent in patients with malignant gastric outlet obstruc-

tion. UEGW, DDW

 - Predictive factors for enteral nutrition in patients receiving neo-

adjuvant chemoradiotherapy for locally advanced oesophageal 

carcinoma. UEGW

 - Endoscopic stent placement or emergency surgery for acute 

malignant colonic obstruction: comparison of outcomes in 2 

general hospitals. DDW

 - Colonoscopic Polypectomy: preferred management strategies 

among US and Dutch gastroenterologists and an international 

expert panel. A video-based survey. DDW

2013

2013

2013

2013

2013

2012

1.0

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5
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Year eCtS

Oral presentations

 - High proximal migration rate of a partially covered “big cup” 

duodenal stent in patients with malignant gastric outlet obstruc-

tion. NVGE

 - Predictive factors for enteral nutrition in patients receiving neo-

adjuvant chemoradiotherapy for locally advanced oesophageal 

carcinoma. NVGE

 - Endoscopic stent placement or emergency surgery for acute 

malignant colonic obstruction: comparison of outcomes in 2 

general hospitals. UEGW, NVGE

2013

2013

2012, 2013

0.5

0.5

1.0

(Inter)national conferences

 - Digestive Disease Week (DDW)

 - United European Gastroenterology Week

 - NVGE spring and autumn meeting

 - Amsterdam EUS live

 - Amsterdam Live Endoscopy

2012, 2013

2012, 2013

2013

2011, 2012

2011

1.5

1.5

1.0

0.5

0.25

2. teaching

Lecturing

 - Elective gastroenterology course for 2nd year medical students 2012, 2013 1.0

Tutoring

 - Elective gastroenterology course for 2nd year medical students 2012, 2013 1.0

Supervising

 - S. Haijtink, Predictive factors for enteral nutrition in patients 

receiving neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced 

oesophageal carcinoma, Dept. of Gastroenterology and Hepa-

tology

 - A. Kerbert, Safety and efficacy of a fully covered large diameter 

stent for the treatment of oesophageal perforations, anastomotic 

leakages and fistula. Dept. of Gastroenterology and Hepatology

2013

2013

1.0

1.0

Other

 - Guest lecture: ‘Wat is de rol van een stent bij het oesophagus-

carcinoom?’ GIOCA-congres 

2014 0.5

3. parameters of esteem

Grants

 - UEGW travel grant

 - NVGE travel grant

2012

2013



196

Addendum

Year eCtS

4. publications

Peer-reviewed

 - van den Berg MW, Ledeboer M., Dijkgraaf MGW, Fockens P, 

ter Borg F, van Hooft JE. Long-term results of palliative stent 

placement for acute malignant colonic obstruction. Surg Endosc  

2014 (accepted)

 - Sloothaak DAM, van den Berg MW, Dijkgraaf MGW, Fockens P, , 

Tanis PJ, van Hooft JE, Bemelman WA. Oncological outcome of 

malignant colonic obstruction in the Dutch Stent-In 2 trial. Br J 

Surg 2014 (accepted)

 - Walter D, van den Berg MW, van Hooft JE, Boot H, Scheffer RCH, 

Vleggaar FP, Siersema PD. A new fully covered metal stent with 

anti-migration features for the treatment of malignant dysphagia

 - van den Berg MW, Walter D, de Vries EMG, Vleggaar FP, van 

Berge Henegouwen MI, van Hillegersberg R, Siersema PD, 

Fockens P, van Hooft JE. Biodegradable stent placement prior to 

neoadjuvant chemoradiotherapy as ‘bridge-to-surgery’ in pa-

tients with locally advanced esophageal cancer. Gastrointestinal 

Endoscopy 2014 (accepted)

 - van den Berg MW, Sloothaak DAM, Dijkgraaf MGW, van der Zaag 

ES, Bemelman WA, Tanis PJ, Bosker RJI, Fockens P, ter Borg F, 

van Hooft JE. Bridge-to-surgery stent placement versus emer-

gency surgery for acute malignant colonic obstruction. Br J Surg 

2014;101:867-73

 - van den Berg MW, Walter D, Vleggaar FP, Siersema PD, Fockens 

P, van Hooft JE. High proximal migration rate of a partially cov-

ered “big cup” duodenal stent in patients with malignant gastric 

outlet obstruction. Endoscopy 2014; 46: 158-161

 - van den Berg MW, Haijtink S, Fockens P, Vleggaar FP, Dijkgraaf 

MG, Siersema PD, van Hooft JE. First Data on the Evolution du-

odenal stent for palliation of malignant gastric outlet obstruction 

(DUOLUTION study): a prospective multicenter study. Endoscopy 

2013; 45: 174-181.

Other

 - van den Berg MW, van Hooft JE. Enteral Stents (bookchapter). 

Self-Expandable Stents in the Gastrointestinal Tract. Kozarek R et 

al. (eds). Springer Science+Business Media New York USA. 2013 

 - van den Berg MW, van Hooft JE. Role of enteral stents in onco-

logical diseases. Ned Tijdschr Oncol 2011; 8: 281-7

 - Postema PG, van den Berg MW, van de Valk M. Something does 

not seem to be right, but in fact it is. Rhythm Puzzle. Netherlands 

Heart Journal 2010; 18(1): 47,55
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danKWoord

Dit proefschrift is de afsluiting en bekroning van mijn periode als arts-onderzoeker. 
Ondanks mijn aanvankelijke aarzeling om mij gedurende 3 jaar louter bezig te houden met 
wetenschappelijk onderzoek, was het een fantastische tijd. Op deze laatste bladzijdes wil ik 
graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. 
Deze bijdrages variëren van puur professionele input tot sec mentale ondersteuning. 

Graag wil ik starten met het bedanken van de belangrijkste groep mensen: de patiënten 
die deelnamen aan de verschillende studies. Het is indrukwekkend om te zien dat 
mensen, ondanks zeer moeilijke en zware tijden, onbaatzuchtig en veelal zonder enige 
twijfel meedoen met onderzoeken naar nieuwe behandelingen.   

Professor Fockens, beste Paul, dankzij jou ben ik onderzoek gaan doen. Toen ik als 
student mijn twijfels bij je uitte, zei je dat ik het doen van promotieonderzoek als een 
verrijking van mijn carrière moest zien. Dokter zou ik immers de rest van mijn leven nog 
zijn en dat is al lang genoeg. Ik wil je bij deze hartelijk danken voor dit advies en uiteraard 
ook voor de kans die je mij geboden hebt. Ondanks dat wij elkaar niet vaak spraken, was 
jij altijd uitstekend op de hoogte van waar ik mee bezig was. Deze ‘helicopter-view’ heeft 
een zeer rustgevende uitwerking op een jonge promovendus. Daarnaast werken jouw 
onuitputtelijke energie en enthousiasme motiverend. 

Dr. J.E. van Hooft,  beste Jeanin, jij pest mij er vaak mee dat ik een geluksvogel ben en 
dat ben ik inderdaad geweest met jou als copromotor. Ongeveer 3 jaar geleden nam jij mij 
aan als jouw eerste promovendus direct vanuit mijn oudste coschap. Je was destijds mijn 
zaalsupervisor en ik was toen al onder de indruk van jouw enthousiasme, klinische blik en 
pragmatische benadering van problemen. Dit schepte voor mij enorm veel vertrouwen en 
in de afgelopen 3 jaar is mijn bewondering voor jou alleen maar gegroeid. Ik ga ons overleg 
op de woensdagochtend missen. Wanneer ik bij tegenslag of negatieve resultaten met 
hangend hoofd jouw kamer binnenstapte, wist jij er altijd weer een positieve draai aan te 
geven en mij dusdanig te motiveren dat ik met frisse moed je kamer uitliep. Maar wellicht 
nog waardevoller waren jouw levenslessen en persoonlijke adviezen. Bedankt voor alles!    

Dr. P.J. Tanis, beste Pieter, tijdens mijn coschappen maakte jij zeer veel indruk op mij door 
jouw intelligentie, chirurgische kunde en vriendelijkheid. Als wetenschappelijk onder- 
zoeker dwong je zo mogelijk nog meer respect af. Jij vond vaak een manier om een studie 
te verbeteren en jouw revisies van manuscripten waren altijd zeer uitgebreid zonder 
daarbij een opbouwende en positieve toon te verliezen. Daarom beschouw ik het als een 
grote eer dat jij mijn copromotor bent.  

Professor Bemelman, beste Willem, graag wil ik je bedanken voor de uitgebreide 
betrokkenheid bij de studies over behandeling van acute maligne colon obstructie. Naast 
zeer waardevolle wetenschappelijke input wist je mij ook op scherp te zetten met teksten 
als: ‘’Je staat 3-0 achter met nog 20 minuten speeltijd.’’ Daarnaast wil ik je uiteraard ook 
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bedanken voor jouw bereidheid mijn proefschrift kritisch door te lezen en zitting te nemen 
in mijn promotiecommissie.   

Dr. Veenendaal, bedankt voor het in mij getoonde vertrouwen door mij een opleidings-
plaats tot MDL-arts in het LUMC te bieden. Daarnaast wil ik u uiteraard ook bedanken 
voor uw bereidheid mijn proefschrift kritisch door te lezen en zitting te nemen in mijn 
promotiecommissie.   

De overige leden van de promotiecommissie: Prof. Dr. J.J.G.H.M. Bergman, Prof. Dr. 
M.J. Bruno, Prof. Dr. O.M. van Delden en Dr. M.E. van Leerdam wil ik bedanken voor hun 
bereidheid dit proefschrift te beoordelen en met mij van gedachten te wisselen tijdens de 
openbare verdediging.  

Dr. F. ter Borg, Beste Frank, Dr. E. van der Zaag, beste Edwin en overige leden van de 
afdelingen MDL en Chirurgie van het Deventer Ziekenhuis en de afdeling Chirurgie van 
het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn, graag wil ik jullie hartelijk danken voor het beschikbaar 
stellen van jullie data omtrent de behandeling van acute maligne colonobstructie. Door 
jullie bewonderenswaardige openheid hebben wij mijns inziens een realistische weergave 
van zaken kunnen geven. Met name Frank en Edwin wil ik bedanken voor hun uitgebreide 
betrokkenheid bij het opzetten van de studies en het reviseren van de manuscripten.      

Beste Marcel, bedankt voor met name de statistische maar ook zeker linguïstische 
bijdrage aan dit proefschrift. Jouw denksnelheid en droge humor waren vaak niet bij te 
benen en dan te bedenken dat je vaak maar 4 uur geslapen had. Ik ben van mening dat 
de wetenschappelijke productiviteit van het AMC gehalveerd zou worden als jij er niet 
zou zijn. 

Beste Professor Siersema en Dr. Vleggaar, bedankt voor de uitstekende samenwerking 
en jullie grote wetenschappelijke bijdrage aan dit proefschrift. Helaas vielen de resultaten 
van onze gezamenlijke onderzoeksprojecten over het algemeen tegen, maar ik ben ervan 
overtuigd dat jullie in samenwerking met andere onderzoeksgroepen uiteindelijk de ideale 
stents zullen vinden. 

Beste Daisy, ons contact verliep voornamelijk via email en wij spraken elkaar af en toe 
kort op een congres. Helaas vielen de resultaten van onze gezamenlijke studies tegen, 
maar door de vloeiende samenwerking hebben we het toch tot een goed einde weten te 
brengen. Jij bent alweer een tijdje bezig in de kliniek en ik wens je veel succes met de 
afronding van jouw proefschrift, wat vanzelfsprekend een mooi boek gaat worden.

Beste Didi, bedankt voor de immer knusse ontvangst in jouw G4-cubicle. We hebben 
daar heel wat uren samen strijd geleverd tegen SPSS en door jouw opgewektheid en 
tomeloze inzet hebben we uiteindelijk gezegevierd. Heel veel succes in Apeldoorn en met 
het afronden van jouw proefschrift.     
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Stafleden en arts-assistenten van de afdeling MDL in het AMC, bedankt voor  de mooie 
tijd op jullie afdeling. Hoewel je je als arts-onderzoeker altijd een beetje langs de zijlijn 
beweegt, voel je je door ieders interesse en vriendelijkheid toch ‘part of the team’. Het 
is hierdoor een fantastische afdeling maar na meer dan 10 jaar op het AMC te hebben 
rondgelopen als student en promovendus, vond ik het tijd om mijn vleugels te spreiden 
voordat ik als een soort schelp vergroeid zou zijn met het onderwaterschip van het AMC. 
Ik hoop jullie in de toekomst echter nog regelmatig te spreken op congressen en andere 
bijeenkomsten. 

Planning- en baliemedewerkers, endoscopie-team, veel dank voor jullie betrokkenheid en 
bereidheid om mij altijd te helpen patiënten die deelnamen aan mijn studies in te passen 
in drukke endoscopieprogramma’s. Jullie zullen af en toe helemaal gek geworden zijn van 
alle lastminute wijzigingen, maar jullie flexibiliteit en inzet is van onschatbare waarde voor 
het klinisch MDL-onderzoek.

Kamergenoten van C2-310, partners in crime, dankzij jullie vond ik het absoluut geen straf 
om mij dagelijks op te sluiten in een zuurstofloze ruimte zonder zonlicht. Dit vampiers 
bestaan maakten wij samen draaglijk door te leven volgens een kneuterig regime á la 
debiteuren-crediteuren van Jiskefet: 10.30 uur automatenbakkie met eventueel een stukje 
taart, stipt 12.00 uur lunch, 15.00 uur een frisje. Dit stramien werd aangevuld met slappe 
kantoorhumor en af en toe moesten jullie even luisteren naar één van mijn befaamde 
tirades. Bedankt voor jullie vriendschap.   

Ook alle andere arts-onderzoekers: bedankt voor de mooie feestjes, borrels, congressen 
en sportevenementen. Het is een feest om zo’n grote groep leuke collega’s te hebben en 
het biedt een rooskleurig perspectief voor professionele aangelegenheden in de toekomst. 
    
Simone en Annarein, de studentes die met grote inzet een belangrijke bijdrage hebben 
geleverd aan studies in dit proefschrift. Veel dank hiervoor en succes met jullie toekomstige 
carrière. 

Vrienden en vriendinnen, bedankt voor alle bacchanalen, borrels, vakanties, surfsessies 
en tochten door het Amsterdamse nachtleven. Jullie zijn onmisbaar!

Lieve familie en schoonfamilie, bedankt voor alle support en de broodnodige afleiding.

Lucie, lief klein zusje, vriendin en bovenbuurvrouw, ondanks dat we wel eens van mening 
verschillen houd ik zielsveel van je. Paul, amice van het eerste uur, je bent een geweldige 
vriend met een heel groot hart. Het is voor mij een grote eer dat jullie mij als paranimfen 
terzijde zullen staan.  

Lieve papa, bedankt voor alle steun en support. Jij gaat bijna met pensioen en ik 
promoveer en start aan mijn opleiding. Ik hoop van harte dat ik jouw klinische kunde heb 
geërfd, al is het maar een deel. In ieder geval gaan we deze samenloop van major life-
events vieren met een fantastische (hedonistische) zeil trip.    
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Dankwoord

Lieve mama, bedankt voor je onvoorwaardelijke liefde en steun. Dit proefschrift heb ik 
voor een groot deel aan jou te danken. Zonder jou had ik dit waarschijnlijk nooit bereikt. 

Allerliefste Sofie, ik kan niet met een pen beschrijven wat jouw liefde, humor en positivisme 
voor mij betekenen. Jij bent het grootste aandeel van mijn levensgeluk.
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Addendum

curriculum vitaE

Maarten Willem van den Berg werd op 5 december 1984 geboren in Rotterdam. Op 
4-jarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar Velp in Gelderland, waar hij verder 
opgroeide. In 2003 behaalde hij zijn gymnasiumdiploma aan het Stedelijk Gymnasium 
Arnhem. Hij werd aanvankelijk uitgeloot voor de studie geneeskunde, maar vertrok toch 
al naar Amsterdam om daar te starten met de studie biomedische wetenschappen. In 
dat jaar werd hij ook lid van het doorluchtig dispuutgezelschap Beaufort en de studie 
biomedische wetenschappen werd helaas geen succes. Gelukkig vergaarde hij in 2004 
via de decentrale selectieprocedure toch een plaats voor de studie geneeskunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn co-schappen raakte hij gefascineerd door het 
vakgebied Maag-, Darm- en Leverziekten. Via prof. dr. Paul Fockens kon hij een keuze co-
schap volgen aan the Department of Gastroenterlogy & Hepatology van de Mayo Clinic 
in Jacksonville, Florida. Hierna deed hij zijn oudste co-schap op de afdeling MDL van het 
AMC en behaalde in mei 2011 zijn artsexamen. Vlak voor het behalen van zijn artsexamen 
was hij al gestart aan een promotietraject onder leiding van Prof. dr. Paul Fockens, dr. 
Jeanin van Hooft en dr. Pieter Tanis. In deze periode verrichtte hij klinisch onderzoek 
naar stentplaatsing in het maagdarmkanaal en begeleidde hij internationale multicenter 
studies. Sinds 1 oktober 2014 is hij werkzaam als arts-assistent aan de afdeling Interne 
Geneeskunde van het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam. Per 1 januari 2015 start hij 
hier ook met de vooropleiding Interne Geneeskunde (opleider prof. dr. D.P.M. Brandjes), 
waarna hij verder zal gaan met de opleiding tot Maag-, Darm- en Leverarts in het Leids 
Universitair Medisch Centrum (opleider dr. R. A. Veenendaal). Maarten woont samen met 
Sofie Jansen aan de Kerkstraat in Amsterdam. 
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Curriculum Vitae en Stellingen

stEllingEn

1. De ideale stent voor palliatie van maligne dysfagie en maligne maaguitgangstenose 
is (nog) niet gevonden. (dit proefschrift) 

2. De huidige biologisch afbreekbare stent is niet geschikt tijdens neoadjuvante 
chemoradiatie als overbrugging naar chirurgie bij patiënten met lokaal uitgebreid 
oesofaguscarcinoom. (dit proefschrift) 

3. Het afdichten van een defect in de bovenste tractus digestivus met een tijdelijke 
stent is een mooi concept, echter is stentmigratie een hardnekkig probleem en het 
vergroten van de stentdiameter lijkt dit niet te kunnen voorkomen. (dit proefschrift)

4. Colon stentplaatsing bij patiënten met acute maligne obstructie vermindert het 
aantal aangelegde stoma’s. (dit proefschrift)

5. Stentperforaties hebben een negatief effect op oncologische uitkomsten indien 
een colon stent geplaatst wordt als overbrugging naar electieve chirurgie.  
(dit proefschrift) 

6. Het verrichten van prospectief cohort onderzoek is van groot belang. (dit proefschrift) 

7. Wetenschappelijke literatuur over endoscopische interventies zou beter te interpre-
teren zijn, indien onderzoekers dezelfde definities voor uitkomstmaten hanteren.  

8. Het mooiste onderdeel van zeezeilen is de aankomst in de haven. (J.P. van den Berg) 

9. The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity 
in every difficulty. (Sir Winston Churchill)

10. If in doubt, paddle out. (‘Nat’ Young)








