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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Optimizing patient selection for cytoreductive surgery with hyperthermic 
intraperitoneal chemotherapy 
 
 
1:  Metachrone peritoneale metastasen van colorectale origine zijn een risicofactor voor het 

ontwikkelen van een vroeg recidief binnen een jaar na cytoreductieve chirurgie met HIPEC. 
 dit proefschrift 
 
2: Chirurgen dienen terughoudend te zijn met het uitvoeren van cytoreductieve chirurgie met HIPEC 

bij patiënten met een snelle progressie van peritoneale ziekte van colorectale origine.  
 dit proefschrift   
 
3: Op moleculair niveau valt voor de patiënt met colorectale peritoneale metastasen nog veel winst 
 te behalen. 
 dit proefschrift   
 
3: Het routinematig verrichten van een diagnostische laparoscopie bij patiënten met verdenking op 

colorectale peritoneale metastasen is veilig en voorkomt open-dicht procedures in deze kwetsbare 
patiëntenpopulatie.    

 dit proefschrift 
 
4:  HIPEC chirurgen moeten het heft in eigen handen nemen en zelf routinematig een diagnostische 

laparoscopie uitvoeren bij patiënten met colorectale peritoneale metastasen.  
dit proefschrift 

 
5: Ervaren HIPEC chirurgen lukt het niet om de uitgebreidheid van de ingreep voorafgaand aan 

cytoreductieve chirurgie adequaat te voorspellen.   
 dit proefschrift 
 
6: Great ideas originate in the muscles.  

Thomas Alva Edison 
 

7: Het voorkomen van chirurgisch gerelateerd spierverlies na complexe abdominale kankerchirurgie 
lijkt een veelbelovende strategie om postoperatieve morbiditeit en mortaliteit te verminderen en 
de kwaliteit van leven te vergroten.   

 dit proefschrift 
  
8: Kleurrijk opereren is de toekomst: licht aan het einde van de tunnel.   
 dit proefschrift 
 
9: Het is belangrijker te weten welke persoon de ziekte heeft dan welke ziekte de persoon heeft.  
 Hippocrates  
 
10: Grote dingen worden nooit door één persoon gedaan. 
 Steven Jobs 
 
11: Dinosaurs never had coffee and we see how that turned out. 
 Anonymous  
 
12: I am still learning. 
 Michelangelo 


