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Stellingenn behorende bij het proefschrift 
Laparoscopicc Surgery in Inflammatory Bowel Disease 

11 I Iet inbrengen van de eerste trocar middels de "open methode" kan een conversie 
voorkomen. . 

22 Bij patiënten na darmresecties is de lengte van de abdominale incisie niet 
gecorreleerdd met de hoeveelheid benodigde pijnmedicatie. (dit proefschrift) 

33 De ontwikkelingen in de laparoscopische chirurgie, zoals de robot chirurgie, 
zullenn opnieuw aanleiding geven tot een leercurve. 

44 De hand-geassistecrde laparoscopische chirurgie gaat gepaard met een 
verminderingg van de operatictijd in vergelijking tot de "facilitated" methode", 
(ditt proefschrift) 

55 Postoperatief immuun response is na laparoscopische- en open darmresecties bij 
patiëntenn met inflammatoir darmlijden niet verschillend, (dit proefschrift) 

66 liet aantal complicaties, kwaliteit van leven en lichaamsbeeld na laparoscopische 
enn open ileocoecaal- en colon resecties zijn niet verschillend, (dit proefschrift) 

77 Patiënten zijn na laparoscopische darmresecties meer tevreden met het 
cosmetischh resultaat van de operatie in vergelijking tot de patiënten geopereerd 
viaa de open methode, (dit proefschrift) 

88 It is important also to grasp the distinction between statistical significance and 
clinicall  significance or practical importance. (P. Armitage & G. Berry, Statistical 
methodss in Medical Research, third edition 1994) 

99 De keizersnede komt sinds de introductie van de hand-geassistecrde laparoscopic 
ookk bij mannen voor. 

100 "Big Surgery, small incisions" is een typerende uitspraak voor een 
laparoscopischee chirurg. (Willem Bemelman) 

111 Door de langere operatieduur van laparoscopische operaties, zal het toepassen 
vann deze techniek niet leiden tot een reductie van de wachtlijsten. 

122 Eén dag niet gelachen is één dag niet geleefd. 

MichalciaMichalcia Dimker, 5 december 2001 




