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Stellingen behorend bij het proefschrift:

Monitoring and Improving Quality of Colonoscopy

1. De kwaliteit van coloscopie kan alleen gemeten worden als de kwaliteit van colo-
scopie rapportage adequaat is (dit proefschrift)

2. Met een nieuw endoscopische cap met ‘‘haren’’  worden meer poliepen per pa-
tiënt gevonden, maar niet meer patiënten met een poliep (dit proefschrift)

3. Bestaande classificatiesystemen voor de vorm van poliepen hebben een grote 
interobserver variatie en zijn daarom niet geschikt voor de dagelijkse praktijk (dit 
proefschrift)

4. Het verschil in adenoom detectie ratio tussen endoscopisten ontstaat al tijdens 
de opleiding tot maag-darm-leverarts, en de kwaliteit van coloscopie zou dan al 
gemonitord moeten worden zodat verbetering mogelijk is (dit proefschrift)

5. Het volgen van theoretische lessen over het verwijderen van poliepen lijkt niet bij 
te dragen aan de vaardigheden in het verwijderen van poliepen (dit proefschrift)

6. De proximale serrated poliep detectie ratio is een goede maat voor de relevante 
serrated poliep detectie ratio en zou naast de adenoom detectie ratio geïntrodu-
ceerd moeten worden als kwaliteitsindicator (dit proefschrift) 

7. Feedback is een belangrijk aspect van de verbetering van de gezondheidszorg, en 
adequaat feedback kunnen geven is misschien wel net zo belangrijk als het goed 
kunnen ontvangen (niet alleen dit proefschrift)

8. De effectiviteit van coloscopie in het voorkomen van dikke darmkanker hangt 
sterk af van de kwaliteit van de verrichte coloscopie (M.F. Kaminiski, N Engl J Med 
2010; 362: 1795-1803/D.A. Corley, N Engl J Med 2014; 370: 1298-1306) 

9. The key to a happy life is to accept that you’re never actually in control (Jurassic 
World 2015) 

10. Habitual earliness is cumulatively a major waste of time (Graeme Simsion, The Ro-
sie Project)
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