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Stellingen behorende bij het proefschrift "Carcinogenesis and Treatment of Adenocarcinoma of the 

Oesophagus and Gastric Cardia" 

1) Er is een groot gebrek aan gerandomiseerde studies naar de effectiviteit van de diverse 

resectievormen voor het carcmoom van de oesofagus (dit proefschrift). 

2) Dit is niet alleen te wüten aan het relatief kleine aantal patiënten dat voor een dergelijke ingreep m 

aanmerking komt. 
3) Met de bureaucratie dient ook de politiek uit de gezondheidszorg en de medische wetenschap te 

verdwijnen. 

4) Het recidiveringspaixoon na een transhiatale oesofagus-cardia resectie verschilt met significant van 

het reeidiveringspatroon na transthoracal extended en-bloc oesofagus-cardia resectie (dit 

proefschrift). 
5) De mogeüjke overlevingswinst na transthoracale extended en-bloc oesofagus-cardia resect.e treedt 

pas op na twee tot drie jaar follow-up (dit proefschrift). 

6) Ook in geval van tumorpositieve klieren rond de truncus coeliacus is lange termijn overlevmg nog 

mogelijk (dit proefschrift). 

7) Om een d u b b e l z i e stembandstiistand ,e voorkomen dient tijdens een extended transthoracale 

oesofagus-card. resectie de cervicale anastomose van Imks benaderd te worden (dit proefschnft) 

8) Centralisatie van oesofagusresecties in gespecialiseerde centra dient overwogen te worden (dtt 

proefschrift). 
9) Een nachtdienst op de spoedeisende hulp in Amsterdam West kan een mens heel fortuynhjk 

maken. 
10) Een knaagdrermc.de! voor Barrett's oesofagus en oesofaguscaremoom is echt iets om de tanden m 

te zetten (dit proefschrift). 

! 1) Het Wnt-pad speelt een rol bij de caremogenese van het oesofaguscaremoom. Zoals zo vaak 

weten we echter nog met waarom (dit proefschnft). 

12) Om remands ware aard te leren kennen hoefje hem/haar alleen maar op een mooie zondagmiddag 

een stukje te laten autorijden. 
13) Euforie is de ek-stase uit de temporele cirkel van het bestaan. 

14) Zonder chirurgie geen Westerse beschaving. 

15) De echte tekstverwerker zit voor de computer. 

http://knaagdrermc.de
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