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STELLINGEN

ENDOSCOPIC TREATMENT OF STENOSES AND  
LEAKS IN THE GASTROINTESTINAL TRACT

The role of self-expandable metal stents

Emo van Halsema

1. Stentplaatsing heeft een zeer beperkte rol in de behandeling van benigne 
slokdarmstricturen vanwege het slechts tijdelijke effect op dysfagie en het hoge 
risico op complicaties (dit proefschrift).

2. Als stentplaatsing voor een benigne slokdarmstrictuur wordt overwogen, dan gaat 
de voorkeur uit naar een volledig bedekte metalen stent, omdat dit type stent veilig 
te verwijderen is (dit proefschrift).

3. Stentplaatsing is de aangewezen behandeling voor een benigne slokdarmlekkage 
die volgens het predictiemodel uit hoofdstuk 4 ≥ 70% kans op genezing heeft  
(dit proefschrift).

4. Zelfdilatatie dient te worden overwogen als behandeling van chronische dysfagie 
bij patiënten met ernstige therapieresistente benigne slokdarmstricturen, rekening 
houdend met de morfologie van de strictuur en de motivatie van de patiënt  
(dit proefschrift).

5. In de aanwezigheid van een maligne distale galwegobstructie is er geen plaats voor 
standaard endoscopische sfincterotomie voorafgaand aan metalen stentplaatsing in 
de galwegen (dit proefschrift).

6. Colonstentplaatsing ter overbrugging naar een electieve resectie is alleen geïndiceerd 
bij patiënten met een hoog risico op postoperatieve mortaliteit van een acute 
resectie, dat wil zeggen bij ouderen (leeftijd ≥ 70 jaar) en/of patiënten met ernstige 
co-morbiditeit (ASA status > 2) (dit proefschrift).

7. Je zoekt naar een speld in een hooiberg en je rolt eruit met een boerenmeid  
(Julius Comroe).

8. Hoe dun de pannenkoek ook is, hij heeft altijd twee kanten (Ellie Lust).

9. Voetbal is simpel, maar het is moeilijk om simpel te voetballen (Johan Cruijff).

10. Wij behandelen de aarde alsof we er een in reserve hadden (Jane Fonda).


