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I  De incidentie van sacrococcygeaal teratoom in Nederland en België is hoger dan 
het algemeen in de literatuur geciteerde cijfer 1:40.000 (dit proefschrift). 

 
II Overleving bij patiënten met kiemceltumor wordt niet alléén bepaald door 

histologische maligniteit, maar ook door de plaats waar de tumor is ontstaan  
(dit proefschrift). 

 
III Wanneer een snijrand van een macroscopisch volledig geëxcideerd matuur of 

immatuur sacrococcygeaal teratoom niet geheel tumorvrij blijkt te zijn, resulteert 
dit slechts bij uitzondering in recidief, en kan een afwachtend beleid 
gerechtvaardigd zijn. Alleen indien er haarden van dooierzaktumor in de snijrand 
zichtbaar zijn, lijkt adjuvante behandeling geïndiceerd (dit proefschrift).  

 
IV Functionele en esthetische gevolgen bij kinderen die geopereerd zijn aan een 

sacrococcygeaal teratoom komen vaak voor en zijn verantwoordelijk voor 
verminderde kwaliteit van leven (dit proefschrift). 

 
V In het belang van de patiënten is het dringend nodig om specialistische 

kinderheelkunde in België te centraliseren (dit proefschrift). 
 
VI Het implanteren van een Port-A-Cath® systeem moet met dezelfde 

zorgvuldigheid uitgevoerd worden als de correctie van een oesofagusatresie.  
 

VII De endoscopische behandeling van een recidiverende tracheo-oesofageale fistel 
waarbij Tissucol® of Histoacryl® in het lumen van de fistel, alsmede 
Aethoxysclerol® in de wand van de fistel, gespoten wordt, moet gezien worden 
als een tijdelijke behandeling die beoogt de patiënt in een betere conditie te 
krijgen voor operatie, en nooit als definitieve behandeling. 

 
VIII Het is onbegrijpelijk dat anno 2006 de lay-out regels voor medische tijdschriften 

nog steeds niet uniform zijn. 
 
IX Het begrip "politieke verantwoordelijkheid" van een minister wordt vaak te onpas 

gebruikt. 
 

X De toename van flitspalen en de superboetes in België is meer geïnspireerd door 
financiële overwegingen dan door de bezorgdheid van de politici om de veiligheid 
van de burgers. 

 
XI Van alle pralines zijn de Belgische de lekkerste... (vrij naar Julius Caesar). 

           


