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Stellingen behorend bij het proefschrift:

Serrated polyps of the colon and rectum

1. Rond de pensioengerechtigde leeftijd bezit één op de twintig personen een 
sessiel serrated adenoom/poliep. (dit proefschrift)

2. Sessiele serrated adenomen/poliepen bezitten, in vergelijking met hyperplasti-
sche poliepen, specifieke endoscopische kenmerken. (dit proefschrift)

3. Patiënten met het serrated polyposis syndroom die jaarlijks een colonoscopie 
ondergaan met verwijdering van alle poliepen groter dan 2 mm ontwikkelen 
geen darmkanker. (dit proefschrift)

4. Patiënten met het serrated polyposis syndroom hebben een substantieel risico 
op het krijgen van nieuwe poliepen en dienen daarom frequent een colonosco-
pie te ondergaan. (dit proefschrift)

5. Het gebruik van narrow-band imaging heeft geen toegevoegde waarde voor 
het detecteren van poliepen in patiënten met het serrated polyposis syndroom. 
(dit proefschrift)

6. Eerstegraads familieleden van patiënten met het serrated polyposis syndroom 
dienen een colonoscopisch onderzoek aangeboden te krijgen. (dit proefschrift)

7. Patiënten met het serrated polyposis syndroom hebben geen verhoogd risico 
op het krijgen van andere vormen van kanker dan dikkedarmkanker. (dit proef-
schrift)

8. Try to be like a turtle – at ease in your own shell. (Bill Copeland)

9. Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. (Elbert Hubbard)

10. De darm is de ziel van het lichaam. (vrij naar Harry Stel)

 Yark Hazewinkel
 7 november 2014


