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1. Een niet curatieve resectie van een hilair cholangiocarcinoom hoeft niet per se 

gepaard te gaan met een kortere mediane overleving. Mogelijk speelt de 

adjuvante bestraling hierbij een rol. 

2. Hoewel de morbiditeit en mortaliteit na (uitgebreidere) leverresecties voor een 

hilair cholangiocarcinoom nog steeds aanzienlijk zijn, blijken de post

operatieve complicaties na locale resecties thans sterk te zijn gedaald. 

3. Door beperkingen in de preoperatieve diagnostiek blijkt nog steeds dat bij een 

aantal patiënten die een resectie hebben ondergaan van een voor hilair 

cholangiocarcinoom verdachte laesie, de tumor bij histo-pathologisch 

onderzoek benigne is 

4. Bij patiënten met een resectabel hilair cholangiocarcinoom die preoperatie -

endoscopische biliaire drainage hebben ondergaan, is het in verband met he t 

voorkómen van entmetastasen aan te bevelen preoperatieve radiotherapie to 

te passen. 

5. Brachytherapie als aanvulling bij adjuvante uitwendige bestraling na resecti 

van een hilair cholangiocarcinoom gaat gepaard met veel complicaties en gee 

geen langere overleving. 

6. Aangezien de lymfatische drainage van de extrahepatische galwegén 

retro-pancreatisch verloopt, verdient het aanbeveling om bij patiënten mfet 

een distaal galwegcarcinoom geen locale resectie maar een subtotale 

pancreaticoduodenectomie uit te voeren. 



7. Indien bij patiënten met een Bismuth type III en IV tumor al een exploratieve 

laparotomie is ondernomen, heeft in het geval van irresectabiliteit een bilio-

digestive bypass de voorkeur. 

8. A well-planned operation makes an assistant look good. A poorly planned 

operation needs a skilled assistant with his own plan to make a surgeon look 

good. (RM. Anderson et al., Technique in the use of surgical tools, 1980) 

9. Ondanks de vergrijzing van de bevolking dient de term 'hole in one' zich te 

beperken tot de golfsport. 

10. Helaas is het nog steeds zo, dat men zich de problemen binnen de 

gezondheidszorg pas realiseert wanneer men zelf patiënt wordt. Dan pas 

worden de gevolgen van minimale zorg en een lange wachtlijst voor iedereen 

duidelijk, óók voor verantwoordelijke politici. 

11. Veel geschreeuw maar weinig WOL®. 

12. No NlitS, no glory. (Met dank aan CLE Gerhards.) 




