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Stellingenn bij het proefschrift 

SURGICALL TREATMENT OF LIVER AND LUNG METASTASES 
NEWW TECHNIQUES AND OUTCOMES 

1.. Voor patiënten met levermetastasen van colorectale oorsprong vormt een chirurgische 

behandelingg de basis voor het bereiken van langetermijnoverleving. (Dit proefschrift) 

2.. Ondanks dat tumoren van non-gastrointestinale oorsprong niet specifiek naar de lever 

metastaseren,, heeft een geselecteerde patiëntengroep uit deze populatie baat bij een 

metastasectomie.. (Dit proefschrift) 

3.. Radiofrequente thermoablatie blijkt een elegante en waardevolle lokale techniek bij de 

behandelingg van geselecteerde levertumoren; de introductie van deze methode gaat 

echterr gepaard met meer morbiditeit dan verwacht. (Dit proefschrift) 

4.. Het resultaat van thoracoscopische resectie van een solitaire, oppervlakkig gelegen 

longmetastasee is te vergelijken met dat van metastasectomie middels thoracotomie. 

(Ditt proefschrift) 

5.. Het is de vraag of in de toekomst een chirurgische resectie van lever- en longmetastasen 

zijnn dominante rol zal blijven spelen. 

6.. Een slechtziende kan de feiten scherper zien dan een helderziende. 

7.. Een spelend Oranje kan worden beschouwd als een virus, aangezien er de dag na de 

wedstrijdd 20% meer ziekteverzuim is. (EK 2004) 

8.. Zonder goede marketing is een proefschrift niets waard. 

9.. Alhoewel de "citation-index" van De Telegraaf nihil is, is het effect van een publicatie 

inn deze krant heftiger dan in een gerenommeerd tijdschrift. 

10.. Een promotie maakt je een titel rijker en een "s" armer. 

Amsterdam,, 5 oktober 2004 

Eduardd Mutsaerts 




