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1. Vroeg of laat speelt het stadium van de ziekte een belangrijke rol in de tijd 

na een slokdarmoperatie vanwege een carcinoom. 

2. Endoscopische controle van patiënten met een Barrett slokdarm is een 

effectieve methode om pathologische stadiëring van het Barrett carcinoom te 

verschuiven naar vroegere stadia. 

2. Computergestuurde kwantitatieve pathologie verscherpt de conventionele 

histologische gradering van dysplastisch Barrett slijmvlies. 

3. Het onderzoek naar zin en onzin van endoscopische controle voor patiënten 

met een Barrett slokdarm is voer voor de medisch ethicus op zoek naar de 

balans tussen 'harm' en 'benefit'. 

4. Barrett behoort tot het verleden. 

5. Het risico op maligne ontaarding van intestinale metaplasie op de slokdarm-

maagovergang zou afhankelijk kunnen zijn van het type slijm geproduceerd 

door het oppervlakte-epitheel. In studies die tot doel hebben dit risico te 

bepalen dient derhalve aandacht geschonken te worden aan slijmkleuringen. 

6. Het gebruik van de term cardia carcinoom voor elke tumor in de nabijheid 

van de slokdarm-maagovergang leidt tot verwarring omtrent etiologische 

factoren en vertroebelt epidemiologische vraagstukken. 

7. Lokale endoscopische therapie vanwege een vroeg adenocarcinoom van de 

slokdarm of slokdarm-maagovergang dient vooralsnog alleen op strikte 

indicatie een chirurgische behandeling te vervangen. 

8. Indien een extended transthoracale slokdarmresectie op de lange termijn 

géén voordeel geeft in vergelijking met een transhiatale resectie zou een 

verklaring gezocht kunnen worden in de postoperatieve immunologische 

respons. 



9. If computers get too dominant, we can organize them into a committee - that 
will do them in. 

10, Some authors tend to publish their data as Rodin created his sculptures: "I 

choose a block of marble and chop off everything I don't need". 

l ï . Een website voor ziekenhuisgebonden complicatieregistraties geeft vrijheid 

van keuze, totdat een link wordt gelegd naar verzekeringspolissen. 

12. Tijdens de marathon van Amsterdam zijn 500 skeelers tegelijkertijd de IJ-

tunnel ingereden en ten val gekomen. Door een aantal van hen wordt de 

organisatie aangeklaagd. Volgend jaar zal er gecontroleerd worden op 

oogkleppen. 

13. Als we dit jaar aftellen in het Chinees, dan hebben we het 

milleniumprobleem al 2698 jaren achter de rug. 

14. Drie eygenschappen noodigh in de Chirurgie: Een valeken oogh, Een 

leeuwen hert, Een juffers hant. (J. Cats, Sinne- en Minnebeelden, 1618) 

Johanna W. van Sandick, 1 december 1999 
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