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Stellingen behorende bij het proefschrift

Evolving concEptS in Staging and
 trEatmEnt of colorEctal cancEr

1  Losse tumor cellen in lymfeklieren van patiënten met stadium I/II colorectaal carcinoom 
hebben geen prognostische waarde. (Hoofdstuk 3)

2  Micrometastasen in de schildwachtklieren van patiënten met stadium I/II 
coloncarcinoom zijn voorspellend voor een slechtere ziekte vrije overleving.  
(Hoofdstuk 4)

3  Voor de diagnostiek naar lymfeklier metastasen in patiënten met colorectaal carcinoom 
is grondig onderzoek van relevante klieren belangrijker dan het onderzoeken van zo 
veel mogelijk klieren.  (Hoofdstuk 3, 4 en 5)

4  Om een pathologisch complete respons te bereiken, hebben patiënten met een rectum 
carcinoom baat bij een langer interval dan 6-8 weken tussen chemoradiotherapie en 
resectie van de tumor.  (Hoofdstuk 6)

5  Een chronische pre-sacrale sinus na low anterior resectie van het rectum carcinoom 
is een chirurgische behandelbaar probleem. (Hoofdstuk 7)

6  Er worden minder stoma’s aangelegd na resectie van een obstruerende tumor in het 
linker colon, als de acute fase is overbrugd met een stent. (Hoofdstuk 8)

7         Stent gerelateerde  perforaties hebben een negatief effect op de oncologische 
uitkomst van patiënten die curatief worden behandeld voor een obstruerende tumor 
in het linker colon. (Hoofdstuk 9)

8  Voor patiënten met een hoog risico op peritonitis carcinomatosis van colorectale 
origine kan  adjuvante HIPEC leiden tot een verbetering van de overleving.  (Hoofdstuk 
10)

9  Laparoscopische adjuvante HIPEC is haalbaar en veilig in een short stay setting.               
(Hoofdstuk 11)

10 “Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.” (Franklin D. Roosevelt)
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