
Stellingen behorend bij het proefschrift 

New approaches towards risk assessment, diagnosis and 

prevention strategies of colorectal anastomotic leakage 

1) Profylactische drainage na colorectale chirurgie leidt niet tot een hogere kans op complicaties, 
maar tot een hogere kans op vroegtijdige diagnose van naadlekkage. (dit proefschrirt) 

2) RT-PCR van E. faecalis in drainvocht is de beste manier om co lorectale naadlekkage in de 
vroege postoperatieve periode uit te sluiten. (dit proefschrirt) 

3) Met het oog op toenemende aandacht van de maatschappij voor de fitheid van de ch irurg is het 
beter een electieve colorectale ingreep, die door omstandigheden buiten de "electieve uren" vall, 
uit te stellen. (dit proefschrirt) 

4) Ondanks het bewustzijn van het belang van de vasculaire anatomie van het colon wordt het 
eponiem "arcade van Riolan" nog steeds gebruikt voor verschillende structuren, wat leidt tot 
verwarring en miscommunicatie. (dit proefschrift) 

5) Voor dierexperimentele studies naar colorectale naadlekkage kan beter gebruik gemaakt worden 
van het muismodel met een lekkende anastomose dan van een ratmodel met een genezende 
anastomose. (dit proefschrift) 

6) Le mieux est l'ennemi du bien. (Fran~ois-Marie Arouet (Voltaire)) 

7) Afgaand op de incidentie van colorectale naadlekkage, aangegeven door de individuele chirurg, 
bestaat de "availability bias" niet in de chirurgie. 

8) It always seems impossible until it's done. (Nelson Mandela) 

9) Precise distinction between surgery and its action, the operation, can obviate the confusion of 
some that surgery is merely a technical discipline and a surgeon but a technician. (John J. White, 
Surgical Precision, Arch Surg. 2008) 

10) Uit de grote diversiteit van betekenissen van "colorectale naadlekkage" blijkt dat het gaat om een 
complexe en slecht begrepen complicatie. 

11) Als BelgiE! en Nederland bij elkaar waren gebleven waren de bierglazen in Nederland niet zo klein 
en zaten de Belgen misschien vaker op de fiets. Dan hadden de Nederlanders misschien meer 
tact en deden Belgen vaker hun mond open. (Geert van lstendael) 
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