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Stellingen behorend bij het proefschrift

Surgery for inflammatory bowel disease, crossing borders

Een laparoscopische colectomie bij therapie resistente colitis heeft voordelen ten opzichte 
van de open procedure. (dit proefschrift) 

Een langere preoperatieve opnameduur leidt tot een hoger risico op complicaties in patiënten 
die een acute colectomie ondergaan vanwege een  therapie resistente colitis. Een multidis-
ciplinaire behandeling van deze patiënten kan leiden tot tijdige chirurgie. (dit proefschrift)

Close rectal dissectie bij het aanleggen van een ileo-anale pouch leidt tot minder morbidit-
eit. (dit proefschrift)

Minimaal invasieve chirurgie is de huidige standaard in de chirurgische behandeling van 
patiënten met inflammatoire darmziekten. (dit proefschrift)

Het aanleggen van een primair ontlastend ileostoma na het creëren van een ileo-anale 
pouch heeft geen voordelen, derhalve dient dit een geïndividualiseerde beslissing zijn in 
plaats van standaard praktijk. (dit proefschrift)

Primaire chirurgische sluiting na kortdurende vacuümtherapie bij naadlekkage na een ileo-
anale pouch leidt tot een snelle sluiting van het defect. (dit proefschrift) 

De appendix van patiënten met colitis ulcerosa  vertoont inflammatoire eigenschappen, 
ondanks een macroscopisch normaal uiterlijk. Tevens zijn er aanwijzingen in de literatuur 
dat een appendectomie het beloop van colitis ulcerosa mogelijk gunstig beïnvloedt. (dit 
proefschrift)

Coming together is a beginning. Keeping together is a process. Working together is success. 
(H. Ford)

It always seems impossible, until it is done. (N. Mandela)

There is no finish line.

Tjibbe Gardenbroek
16 oktober 2014


