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StellingenStellingen behorend bij het proefschrift 

Resectionn and palliation 

off pancreatic and periampullary carinoma 

1.. Er is een negatieve correlatie tussen ziekenhuisvolume (aantal resecties per jaar) en ziekenhuis sterfte voor 

watt betreft de pancreaticoduodenectomie (dit proefschrift). 

2.. Segmentresectie of wigexcisie van de vena porta of vena mesenterica superior tijdens 

pancreticoduodenectomiee is veilig maar leidt niet tot een overlevingswinst (dit proefschrift). 

3.. Pancreaticoduodenectomie heeft geen nadelige invloed op de gastrointestinale pH profielen welke een 

belangrijkee rol spelen in de voedselvertering (dit proefschrift). 

4.. Het duodenum speelt een belangrijke rol in gastrointestinale hormoonsecretie aangezien na resectie van het 

duodenumm de proximale hormoonsecretie is verlaagd en deze distaal is verhoogd (dit proefschrift). 

5.. De gedaalde ziekenhuissterfte, de acceptabele lange termijn complicaties en de goede functionele resultaten 

naa pancreaticoduodenectomie rechtvaardigen deze procedure ondanks de beperkte overleving. 

6.. Een essentiële trial in de palliatieve behandeling van het pancreascarcinoom zou zijn: Resectie versus 

bypasss of stent. 

7.. Radiotherapie heeft waarschijnlijk een positief effect op pijn bij patiënten met pancreas of periampullair 

carcinoomm (dit proefschrift). 

8.. Er is een positieve correlatie russen de inname van voedingssupplementen, verrijkt met met 

eicosapentaanzuur,, en toename van gewicht en lean body mass bij cachectische patiënten met 

pancreascarcinoomm (dit proefschrift). 

9.. No wind, no waves, no girls, no future. 

10.. Mijn stellingen zijn verhelderend omdat hij die me begrijpt, tenslotte erkent dat ze onzinnig zijn, als hij door 

middell  van mijn stellingen boven ze uit geklommen is. (Ludwig Wittgenstein, 1921) 




