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The research in the first part of this thesis focusses on the developments in the surgi-
cal treatment of patients with inflammatory bowel disease and familial adenomatous 
polyposis and it concentrates on new developments in surgical techniques. The second 
part of this thesis focuses on the appendix in and its role in UC. There is evidence that 
appendectomy protects against development of UC and may influence the disease course 
of UC. Furthermore, in the literature the appendix is suggested to be a potential priming 
site in the development of UC.

Part I
Chapter 1 presents a systematic review with meta-analysis in which short-term outcomes 
after laparoscopic and open colectomy for acute medically refractory colitis were com-
pared. A total of nine non-randomized studies were included, comprising 966 patients in 
total. Meta-analysis showed a lower wound infection rate and a lower intra-abdominal 
abscess rate after laparoscopic colectomy compared to open colectomy. There were no 
significant differences observed in rates of reoperation, ileus, gastrointestinal bleeding or 
mortality. Together with the expected long-term benefits of the approach, such as fewer 
incisional hernias and adhesions, laparoscopic (sub)acute colectomy can be regarded as 
best practice in centres with sufficient technical experience.

Chapter 2 describes a study aimed to define predictors of postoperative complications in 
patients undergoing emergency colectomy for severe colitis in IBD patients. A review of 
71 consecutive patients who underwent this intervention at the Academic Medical Centre 
was performed. In patients with a longer preoperative hospital stay the risk of complica-
tions increased. Furthermore, patients with postoperative complications had a higher 
age and a higher body mass index. The higher body mass index might reflect the use of 
more corticosteroids in this group. The results of this study underline that the presence 
of a multidisciplinary IBD team is essential in order to make a well-considered decision 
whether to continue medical therapy or to proceed to surgery, benefitting the results of 
both medical as well as surgical treatment.

Chapter 3 addresses a series of ten consecutive patients with IBD that underwent (sub)
acute emergency colectomy with alternative specimen extraction techniques to remove 
the specimen from the abdominal cavity after emergency colectomy (natural orifice 
specimen extraction, NOSE). The study showed that the transrectal and transstomal ex-
traction techniques were feasible and safe for retrieval of the colectomy specimen after 
laparoscopic subtotal colectomy characterized by low postoperative morbidity rates and 
few intra-abdominal adhesions. The foresights for these alternative extraction techniques 
are promising; however, the techniques still need refinement and are only applicable in 
selected patients.
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The short term results of two surgical dissection techniques in the creation of an ileal 
pouch-anal anastomosis (IPAA) were compared in a randomized controlled trial presented 
in Chapter 4. The aim of this study was to compare morbidity and quality of life in patients 
having total mesorectal excision (TME) or close rectal dissection (CRD) during proctec-
tomy followed by ileal pouch-anal anastomosis (IPAA) for benign disease. Patients having 
an IPAA were randomized to TME or CRD. Outcomes were 30-day morbidity and quality 
of life (QoL). Fifty-nine patients were included; 28 in the CRD group and 31 in the TME 
group. Operating time was longer in the CRD group. More TME patients had a primary 
defunctioning ileostomy and more severe complications occurred in the TME group. QoL 
life was better in the CRD group for several subscales of the questionnaires measured at 1, 
3 and 6 months after surgery, but was similar on all subscales at 12 months.

In Chapter 5 we compared the results of 2 cohorts of patients undergoing IPAA surgery 
with or without primary defunctioning ileostomy. Seventy-one patients were included in 
the group with a primary defunctioning ileostomy and 220 patients in the group without 
primary defunctioning ileostomy. Primary defunctioning of an IPAA did not result in lower 
leakage rates, lower overall postoperative complications or decreased pouch failure rates. 
It resulted in a higher rate of continence disturbances and impaired social functioning 
scores at long term follow up compared to patients with an IPAA without primary defunc-
tioning ileostomy. Construction of a defunctioning ileostomy after IPAA should therefore 
be a patient-tailored decision instead of standard practice.

A novel solution for the treatment of anastomotic leakage after IPAA is presented in 
Chapter 6. In this study we determined the effectiveness and direct medical costs of early 
surgical closure of the anastomotic defect after a short course of Endo-sponge® therapy 
of the presacral cavity, compared to conventional treatment in patients with anastomotic 
leakage after ileal pouch-anal anastomosis (IPAA). A total of 15 patients were treated 
with early surgical closure and 29 patients were treated conventionally. The early surgi-
cal closure treatment resulted in a significantly higher percentage of secondary healed 
anastomosis at 6 months compared to the conventional treatment. Furthermore, early 
surgical closure significantly reduced the time to anastomotic healing with a median of 
22 days compared to the conventional treatment. Early surgical closure resulted in a high 
percentage of functional pouches at the end of follow-up. No differences in treatment 
costs were found between both groups.

Chapter 7 describes a review discussing the developments in the surgical techniques in 
the treatment of patients with CD. In the surgical treatment of these patients, minimally 
invasive surgery is currently recognized as standard treatment. New developments de-
rived from existing minimal invasive techniques are single-port laparoscopic surgery, 
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natural orifice specimen extraction, close rectal dissection techniques and transperineal 
resectional surgery, all aiming at further reducing surgical trauma and therewith further 
reducing the hospital stay and morbidity, and improving the cosmetic outcomes.

The single-port laparoscopic ileocolic resection was analysed in Chapter 8. Here, we 
compared short term surgical outcomes in 2 cohorts of patients who underwent either 
single-port or multiport laparoscopic ileocolic resection for CD. Twenty-one patients that 
underwent single-port resection were matched to 42 patients that underwent multiport 
resection. The single-port procedure was associated with a reduced length of stay, opera-
tive time and morphine use on postoperative day one and similar overall complications 
compared to multiport laparoscopic ileocolic resection. These results demonstrate that 
with single-port laparoscopic ileocolic resection the advantages of the laparoscopic ap-
proach are preserved and that the procedure is feasible and safe in selected patients.

Part II
Chapter 9 describes a systematic review of studies investigating the effect of appendec-
tomy on the disease course of patients with UC. The search resulted in 6 observational 
studies (5 case control studies and one cohort study) totaling 2532 patients. One study 
showed a lower relapse rate in patients who had an appendectomy before onset of UC. 
Two studies found a reduced requirement for immunosuppression in appendectomised 
patients, however two studies found no differences in the requirement for immunosup-
pression. In addition, two studies found lower colectomy rates in appendectomised pa-
tients, one study actually found higher colectomy rates in appendectomised patients, and 
two studies found no significant differences in colectomy rates between the appendec-
tomised and nonappendectomised patients. This study showed that the data regarding 
the effect of appendectomy on the disease course of UC are limited and conflicting. Most 
studies suggest a beneficial effect and the minority find no, or a negative, effect.

Chapter 10 presents the study protocol of the ACCURE trial, an international multicentre 
randomised trial in patients with UC that will provide evidence on the role of appendec-
tomy in the treatment of UC and the effects of appendectomy on the disease course. 
The study will include patients over 18 years of age with an established diagnosis of UC 
and a disease relapse within 12 months prior to randomisation. Patients need to be medi-
cally treated until complete clinical (Mayo score <3) and endoscopic (Mayo score 0 or 1) 
remission. Patients will then be randomised 1:1 to a control group (maintenance 5-ASA 
treatment, no appendectomy) or elective laparoscopic appendectomy plus maintenance 
treatment. The primary outcome measure is the one year cumulative UC relapse rate 
- defined both clinically and endoscopically as a total Mayo-score ≥5 with endoscopic 
subscore of 2 or 3.
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In depth analysis of the appendix is performed in Chapter 11. In this study T cell infiltra-
tion in the appendices of UC patients was analysed and compared to the appendices 
of patients with CD, acute appendicitis (AA) and non-inflammatory controls. Despite a 
macroscopically normal appearance, appendices of UC patients with active disease show 
immunological activation with inflammatory characteristics and increased numbers of 
CD4+ lymphocytes in lavage fluid and immunohistochemical analysis.

FUTU RE PERSPECTIVES

In the last decades, considerable progress has been made in the treatment of patients 
with IBD; surgical approaches have become less invasive thanks to laparoscopy and 
single port surgery. The medical treatment options also changed dramatically with the 
introduction of anti-tnf therapy and soon anti-integrin antibodies. Simultaneously, 
treatment goals have shifted from symptom control or steroid free remission, to mucosal 
healing. Future research should focus on early identification and stratification of patients 
benefitting from medical (biologic) therapy or early surgery. Randomised controlled 
trials comparing well-defined medical versus surgical treatment strategies will be of 
paramount importance to clarify optimal treatment strategies in IBD patients. Future 
paradigms could consist of early limited bowel resection or stricturoplasty followed by 
intensive follow-up with imaging and/or biomarkers and medical treatment in case of 
relapse or recurrence. Furthermore, future studies are warranted to determine the real 
impact of mucosal healing on the further disease course: will it really prevent the need for 
further resections in patients with IBD? In addition, more research is needed to clarify the 
impact of perioperative biologicals to potentially improve results of surgery, for example 
in perianal fistula surgery aiming at definitive closure of the fistula tract.

Future IBD research should also focus on the assessment of biomarkers for the future 
behaviour of CD and response to treatment. By analysing serologic, histopathological 
and genetic biomarkers, diagnostic tests may allow to determine the risk probability for 
severe disease or may be used to predict response to medical therapies.

Finally, laparoscopic appendectomy may be beneficial in the treatment of early or 
treatment-refractory ulcerative colitis. Further immunological characterisation of the 
appendix and research into the role of mucosal microbiota in the appendix and their 
interaction with the immune system will potentially lead to further insights into the 
aetiology of UC. Identification of UC patients potentially benefitting from appendectomy 
could lead to a more personalized treatment approach.

Specialised IBD care should be centralised in referral centres. In non-specialised IBD 
centres, routine care should be standardised and optimised using IBD care networks in 
collaboration with tertiary high-volume centres.
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Het onderzoek in het eerste deel van dit proefschrift richt zich op de ontwikkelingen 
in de chirurgische behandeling van patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD; 
de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) en familiaire adenomateuze polyposis (FAP) en 
concentreert zich op nieuwe ontwikkelingen in chirurgische technieken. Het tweede 
deel van dit proefschrift richt zich op de rol van de appendix en in colitis ulcerosa 
(CU). Er zijn aanwijzingen dat het verwijderen van de appendix beschermt tegen 
de ontwikkeling van CU en dat een appendectomie het ziektebeloop van CU kan 
beïnvloeden. Verder wordt in de literatuur gesuggereerd dat de appendix een potentiële 
basis is in de ontwikkeling van CU.

Deel I
Hoofdstuk 1 bevat een systematisch review met een meta-analyse waarin de korte termijn 
resultaten na laparoscopische en open colectomie voor medicamenteus refractaire colitis 
werden vergeleken. Een totaal van negen niet-gerandomiseerde onderzoeken werden ge-
includeerd, met gegevens over totaal 966 patiënten. De meta-analyse liet zien dat er na 
laparoscopische colectomie minder wondinfecties en minder intra-abdominale abcessen 
voorkwamen. Er was geen verschil in het aantal patiënten dat een heroperatie nodig had, 
het aantal patiënten met een ileus, het aantal patiënten met gastro-intestinale bloeding 
of in de mortaliteit. In ervaren handen heeft laparoscopische (sub) acute colectomie 
belangrijke voordelen.

Hoofdstuk 2 presenteert een studie die was opgezet om voorspellers voor een gecompli-
ceerd postoperatief beloop bij een colectomie vanwege een ernstige colitis te bepalen. 
Daartoe werd een serie van 71 opeenvolgende patiënten die vanwege een ernstige 
colitis een colectomie in het AMC ondergingen beschreven. De resultaten toonden dat 
een langere preoperatieve opnameperiode resulteerde in een toename van het risico op 
complicaties. Patiënten met postoperatieve complicaties hadden een hogere leeftijd en 
een hoger BMI in vergelijking met patiënten zonder complicaties. De aanwezigheid van 
een multidisciplinair IBD team is essentieel om een weloverwogen beslissing te maken 
om medicamenteuze behandeling voort te zetten of over te gaan tot een operatie.

Hoofdstuk 3 beschrijft tien IBD patiënten die een colectomie ondergingen waarbij er al-
ternatieve methoden zijn gebruikt om het preparaat uit te nemen, zoals via het rectum of 
een stoma opening. Deze studie toonde aan dat het uitnemen van het preparaat via het 
rectum of via een stoma opening na laparoscopische subtotale colectomie haalbaar en 
veilig was, met weinig postoperatieve morbiditeit en beperkte intra-abdominale verkle-
vingen bij een heroperatie. De mogelijkheden van deze alternatieve extractie technieken 
lijken veelbelovend. De technieken hebben echter nog verfijning nodig en zijn alleen van 
toepasbaar bij geselecteerde patiënten.
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De resultaten van twee verschillende chirurgische dissectie technieken bij het creëren van 
een ileo-anale pouch anastomose (IPAA) werden vergeleken in een gerandomiseerde trial. 
Deze vergelijking wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 4. Doel van dit onderzoek was de 
morbiditeit en kwaliteit van leven (KvL) te vergelijken in patiënten die een proctectomie 
ondergingen met een totale mesorectale excisie (TME) of close rectal dissectie (CRD), 
waarna een IPAA werd aangelegd. Patiënten werden gerandomiseerd voor TME of CRD 
techniek. Uitkomstmaten waren morbiditeit na 30 dagen en KvL. Negenenvijftig patiën-
ten werden geïncludeerd; 28 in de CRD-groep en 31 in de TME groep. De operatietijd was 
langer in de CRD-groep, in de TME groep hadden meer patiënten een primair ontlastend 
ileostoma. In de TME groep traden meer ernstige complicaties op. KvL was beter in de CRD 
groep in verschillende subschalen van de vragenlijsten gemeten op 1, 3 en 6 maanden na 
de operatie. Na 12 maanden was er geen verschil in KvL tussen beide groepen.

In Hoofdstuk 5 worden de resultaten van twee cohorten patiënten waarbij een IPAA werd 
aangelegd met of zonder primair ontlastend ileostoma vergeleken. Eenenzeventig pati-
enten werden opgenomen in de groep met een primair ontlastend ileostoma en 220 pa-
tiënten in de groep zonder primair ontlastend ileostoma. Het aanleggen van een primair 
ontlastend ileostoma na IPAA chirurgie leidde niet tot een lager aantal naadlekkages, 
algemene postoperatieve complicaties of het aantal pouches dat niet functioneerde. Het 
resulteerde daarentegen in een hoger percentage continentie stoornissen en een vermin-
derd sociaal functioneren op de lange termijn. Het aanleggen van een primair ontlastend 
ileostoma na IPAA moet een geïndividualiseerde beslissing zijn in plaats van standaard 
praktijk.

Een nieuwe methode voor de behandeling van een naadlekkage na IPAA wordt beschre-
ven in Hoofdstuk 6. In deze studie zijn de effectiviteit en de directe medische kosten van 
twee verschillende behandelingen bij patiënten met naadlekkage na IPAA met elkaar 
vergeleken. Een groep van 15 patiënten onderging vroege chirurgische sluiting van het 
defect in de anastomose na een korte behandeling middels endo-spons® therapie van de 
presacrale holte. De andere groep van 29 patiënten werd behandeld volgens de conventi-
onele behandeling. Vroege chirurgische sluiting van het defect resulteerde in vergelijking 
met de conventionele behandeling in een significant hoger percentage secundair gene-
zen anastomoses na 6 maanden, een kortere duur van genezing van de anastomose en 
in een hoog percentage van functionele pouches. Er was geen verschil in de kosten voor 
behandeling tussen beide groepen.

Hoofdstuk 7 bevat een review van de ontwikkelingen in chirurgische technieken bij de 
behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn. Minimaal invasieve chirurgie is de 
huidige standaard in de chirurgische behandeling van deze patiënten. Nieuwe ontwikke-
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lingen die zijn afgeleid van bestaande minimaal invasieve technieken zijn single-port lapa-
roscopische chirurgie, natural orifice specimen extraction (uitnemen van het chirurgisch 
preparaat via natuurlijke openingen), close rectal dissectie technieken en transperineale 
resectie. Deze technieken zijn allen gericht op het verder verminderen van het chirurgisch 
trauma en daarmee op een verdere afname van de duur van het ziekenhuisverblijf en 
morbiditeit, met tegelijkertijd een verbetering van de cosmetische uitkomsten.

Een studie van de single-port laparoscopische ileocecaalresectie wordt gepresenteerd in 
hoofdstuk 8. Hierin vergeleken we de korte termijn resultaten in twee cohorten patiënten 
met ziekte van Crohn die of een single-port of een multiport laparoscopische ileocecaal-
resectie ondergingen. Eenentwintig patiënten die een single-port resectie ondergingen 
werden vergeleken met 42 patiënten die een multiport resectie ondergingen.

Patiënten die een single-port ileocecaalresectie ondergingen hadden een korter 
ziekenhuisverblijf, kortere operatieduur, minder morfine gebruik op de eerste postope-
ratieve dag en een gelijk aantal algemene complicaties in vergelijking met de multiport 
laparoscopische ileocecaalresectie. Deze studie toonde aan dat bij de single-port laparo-
scopische ileocecaalresectie de voordelen van de laparoscopische behandeling behouden 
blijven en dat de procedure uitvoerbaar is in geselecteerde patiënten.

Deel II
Hoofdstuk 9 bevat een systematisch review van studies naar het effect van appendec-
tomie op het ziektebeloop van patiënten met CU. Zes observationele studies (vijf case-
control studies en een cohortstudie) met in totaal 2532 patiënten werden geïncludeerd. 
Eén studie vond een lager ziekterecidief bij patiënten die vóór aanvang van CU een 
appendectomie hadden ondergaan. Twee studies vonden een verminderde behoefte 
aan immunosuppressie in patiënten die een appendectomie hadden ondergaan, twee 
studies vonden geen verschil in immunosuppressie. Daarnaast vonden twee studies een 
lager aantal colectomieën in patiënten die een appendectomie hadden ondergaan, een 
studie vond een hoger aantal colectomieën in patiënten die een appendectomie hadden 
ondergaan en twee studies vonden geen verschillen in het aantal patiënten waarbij een 
colectomie werd uitgevoerd. Deze review liet beperkte en tegenstrijdige resultaten zien 
van het effect van een appendectomie op het ziektebeloop van CU. De meeste studies 
wijzen op een gunstig effect, de minderheid vindt geen of een negatief effect.

In Hoofdstuk 10 wordt het onderzoeksprotocol van de Accure trial gepresenteerd. Dit 
is een internationale multicentrische gerandomiseerde studie bij patiënten met CU. 
Deze studie is opgezet om duidelijkheid te verkrijgen over de rol van de appendix in 
colitis ulcerosa en over de effecten van appendectomie op het ziekteverloop. De studie 
betreft patiënten ouder dan 18 jaar met CU en een ziekterecidief binnen 12 maanden 
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voorafgaand aan randomisatie includeren. Patiënten worden medicamenteus behandeld 
tot volledige klinische (Mayo score <3) en endoscopische (Mayo score 0 of 1) remissie is 
bereikt. Vervolgens worden de patiënten 1:1 gerandomiseerd naar een controlegroep (on-
derhoudsbehandeling met 5-ASA, geen appendectomie) of interventiegroep (electieve la-
paroscopische appendectomie plus onderhoudsbehandeling). De primaire uitkomstmaat 
is het cumulatieve aantal ziekterecidieven - zowel klinisch als endoscopisch gedefinieerd 
als een totale Mayo-score ≥ 5 met endoscopische subscore van 2 of 3 - na een jaar.

Hoofdstuk 11 beschrijft een onderzoek naar inflammatoire en immunologische aspecten 
van de appendix van patiënten met CU. In deze studie werd de T-cel infiltratie in de appen-
dix van patiënten met CU geanalyseerd en vergeleken met de appendices van patiënten 
met de ziekte van Crohn, acute appendicitis en niet-inflammatoire controles. Ondanks 
een macroscopisch normaal uiterlijk vertoonden de appendices van CU patiënten met 
actieve ziekte immunologische activering met inflammatoire eigenschappen en een ver-
hoogd aantal CD4 +-lymfocyten in lavagevloeistof en immunohistochemische analyse.

TOEKOMSTPERSPECTI EVEN

In de laatste decennia is er veel vooruitgang geboekt in de behandeling van patiënten 
met IBD; chirurgische benaderingen zijn minder invasief geworden dankzij laparoscopi-
sche en single port chirurgie. De medicamenteuze behandelopties zijn ook drastisch ver-
anderd met de introductie van anti-TNF-therapie en de ontwikkeling van anti-integrine 
antilichamen. Tegelijkertijd zijn de behandeldoelen verschoven van symptoomcontrole of 
steroïd vrije remissie naar mucosale genezing. Toekomstig onderzoek moet zich richten 
op de vroege identificatie en stratificatie van patiënten die profiteren van medische 
(biologische) therapie of van vroege operatieve behandeling. Gerandomiseerde studies 
waarin goed gedefinieerde medicamenteuze met chirurgische behandeling strategieën 
vergeleken worden, zullen van doorslaggevend belang zijn om de optimale behandeling 
strategieën in patiënten met IBD te bepalen. Toekomstige paradigma’s kunnen bestaan   
uit vroege, beperkte darm resectie of stricturoplastiek gevolgd door intensieve follow-
up met beeldvorming en / of biomarkers en medicamenteuze behandeling in geval van 
terugval of terugkerende ziekte. Bovendien zijn studies noodzakelijk om de impact van 
mucosale genezing op het verdere beloop van de ziekte vast te stellen: voorkomt dit de 
noodzaak tot (verdere) resecties bij patiënten met IBD? Daarnaast is meer onderzoek 
nodig naar het effect van perioperatieve biologicals op de verbetering van de resultaten 
van de procedure, bijvoorbeeld bij perianale fistel chirurgie gericht op definitieve sluiting 
van de fistel. 
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Toekomstig IBD onderzoek moet zich ook richten op de evaluatie van biomarkers als voor-
spellers van het ziektebeloop en de respons op de behandeling. Door het analyseren van 
serologische, histopathologische en genetische biomarkers kunnen diagnostische tests 
ontwikkeld worden die de kans op een ernstig ziektebeloop voorspellen of kunnen deze 
biomarkers worden gebruikt om respons op medicamenteuze therapie in te schatten. 
Tenslotte kan laparoscopische appendectomie een rol spelen in de vroege behandeling 
van CU of in geval van refractaire CU. Verdere immunologische karakterisering van de 
appendix en het onderzoek naar de rol van mucosale microbiota in de appendix en de in-
teractie met het immuunsysteem zal mogelijk leiden tot verdere inzichten in de etiologie 
van CU. Identificatie van patiënten met CU die mogelijk profiteren van een appendecto-
mie zou kunnen leiden tot een meer gepersonaliseerde behandeling. 
Gespecialiseerde IBD zorg moet worden gecentraliseerd in verwijzingscentra. In niet-
gespecialiseerde IBD centra moet routine zorg worden gestandaardiseerd en geoptima-
liseerd met behulp van IBD zorgnetwerken in samenwerking met tertiaire hoog-volume 
centra.
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Name PhD student: T. J. Gardenbroek
PhD period: September 2010 - June 2013
Name PhD supervisor: Prof. dr. W.A. Bemelman

Year Workload 
(ECTS)

General courses

- Practical Biostatistics 2011 1.1

- Clinical data Management 2011 0.3

- BROK (‘Basiscursus Regelgeving Klinisch Onderzoek’) 2011 0.9

- Scientific writing in English for Publication 2011 1.5

Specific courses

- Clinical Epidemiology 2011 0.6

- Advanced Topics in Biostatistics 2013 2.1

Seminars, workshops and master classes

- Weekly department seminars 2010-2013 3

- Master class by Prof. J. Powell 2012 0.2

- ICH en EU Directives on Good Clinical Practice 2010 0.2

Oral Presentations

-  Active inflammation of the appendix in ulcerative colitis.

 NVGE Voorjaarsdagen, Veldhoven 2013 0.5 

-  Early closure of anastomotic leakage after ileal pouch-anal anastomosis: a 
novel solution to an old problem

 NVGE Voorjaarsdagen, Veldhoven 2013 0.5 

 NVvH Chirurgendagen, Veldhoven 2013 0.5 

 -  The LIRIC trial; laparoscopic ileocolic resection or infliximab for Crohn’s 
disease. 

  

 European Crohn & Colitis Organisation, Barcelona 2012 0.5 

 Swedish IBD organization symposium, Stockholm 2010 0.5 

-  The effect of appendectomy on the clinical course of ulcerative colitis, the 
ACCURE trial.

European Society of Coloproctology, Kopenhagen 2011 0.5 

-  Alternative specimen extraction techniques after laparoscopic emergency 
colectomy in Inflammatory Bowel Disease.

NVGE Voorjaarsvergadering, Veldhoven 2011 0.5 

NVvH Chirurgendagen, Veldhoven 2011 0.5 

Poster Presentations

-  Early closure of anastomotic leakage after ileal pouch-anal anastomosis: a 
novel solution to an old problem,



Digestive Disease Week, Orlando 2013 0.5 

-  Active inflammation of the appendix in ulcerative colitis. European Crohn’s 
& Colitis Organisation, Wenen. 2011 0.5

-  Pouch design and long term functional outcome after ileal-pouch-anal 
anastomosis.

United European Gastroenterology Week, Stockholm 2011 0.5 

European Society of Coloproctology, Kopenhagen 2011 0.5 

-  Alternative specimen extraction techniques after laparoscopic emergency 
colectomy in Inflammatory Bowel Disease.

Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie, Leiden 2011 0.5 

-  The effect of appendectomy on the clinical course of Ulcerative Colitis, a 
systematic review.

European Crohn’s & Colitis Organisation, Dublin 2011 0.5 

Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie, Leiden 2011 0.5 

(Inter)national conferences

- NVEC Jaarcongres, Leiden 2011 0.25

- European Society of Coloproctology, Kopenhagen 2011 0.25

- United European Gastroenterology Week, Stockholm 2011 0.25
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