
 

 

 University of Groningen

Teaching, learning and implementation of laparoscopic colon surgery
Bosker, Robbert Jan Izaak

DOI:
10.33612/diss.98714169

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2019

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Bosker, R. J. I. (2019). Teaching, learning and implementation of laparoscopic colon surgery. [Thesis fully
internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.98714169

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.98714169
https://research.rug.nl/en/publications/11b6d585-9b01-4df8-90ee-e916f2fd0cc3
https://doi.org/10.33612/diss.98714169


Teaching, learning and 
implementation of laparoscopic 

colon surgery

STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

1. Een chirurg in opleiding kan na ongeveer 11 laparoscopische sigmoidresecties 

onder strikte supervisie deze ingreep veilig uitvoeren. (Dit proefschrift)

2. Een electieve laparoscopische sigmoidresectie voor divertikellijden is een goede 

trainingsoperatie. (Dit proefschrift)

3. Een electieve hemicolectomie rechts wordt bij voorkeur laparoscopisch 

uitgevoerd. (Dit proefschrift)

4. Een geproctored trainingsprogramma waarin 24 laparoscopische colonresecties 

worden verricht lijkt voldoende om laparoscopische colonchirurgie veilig te 

implementeren. (Dit proefschrift)

5. Het adagium ‘je kan een aap leren opereren’ gaat niet op voor de laparoscopische 

colonchirurgie. (Dit proefschrift) 

6. De leercurve van de huidige AIOS voor laparoscopische colonchirurgie lijkt minder 

lang dan eerder in de literatuur werd verondersteld. (Dit proefschrift)

7. Laat loslaatpijn los.

8. Gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid.

9. De patiënt is naast lijdend voorwerp ook leidend voorwerp.

10. Je gaat het pas zien als je het door hebt. (Johan Cruijff)

11. Als je maar doet zoals je denkt dat je het moet doen dan doe je het nooit helemaal 

verkeerd. (Pat Polit)

12. Wetenschappelijke kritiek is nooit schappelijk als die niet is voortgekomen uit 

weten. (Dr. Hans Bosker)

Robbert Bosker, 20 november 2019


