
Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

MULTIMODALITY TREATMENT FOR LOCALLY ADVANCED 
AND RECURRENT RECTAL CANCER 

 
 
 

1. Registratie van patiënt en tumor gerelateerde factoren rondom de behandeling in een 
netwerk van participerende ziekenhuizen geeft de mogelijkheid de kwaliteit van de 
behandeling van patiënten in dit netwerk met een rectumcarcinoom te verbeteren.  
(dit proefschrift) 

 
2. Intraoperatieve radiotherapie verbetert de lokale controle bij patiënten die een R1-2 

resectie van een primair lokaal uitgebreid rectumcarcinoom ondergaan.  
(dit proefschrift) 

 
3. De chirurgische behandeling van het recidief rectumcarcinoom dient vooraf te worden 

gegaan door radiotherapie om de lokale controle te verbeteren. 
(dit proefschrift) 

 
4. Het verrichten van een totaal exenteratie na neoadjuvante radiotherapie bij patiënten 

met een primair lokaal voortgeschreden rectumcarcinoom lijkt gerechtvaardigd gezien 
de goede lokale controle en overleving. 
(dit proefschrift) 

 
5. Behandeling met radiofrequente ablatie (RFA) kan worden overwogen bij patiënten 

met een recidief rectumcarcinoom.  
(dit proefschrift) 

 
6. Colorectale chirurgen moeten reconstructieve technieken zoals de gracilisplastiek, 

verticale rectus abdominisplastiek of een omentumplastiek kunnen toepassen om 
defecten in het kleine bekken te reconstrueren. 
(dit proefschrift) 

 
7. Rectum: woonplaats van aërobe en anaërobe bacteriën en 359 humane inwoners. 

(Rectum, gemeente Wierden, provincie Overijssel) 
 
8. Geïsoleerde leverperfusie met retrograde outflow-techniek is een veilige en 

veelbelovende procedure voor patiënten met irresectabele levermetastasen. 
 

9. Het maakt niet uit hoe traag je gaat, zolang je maar vooruitgang boekt. 
(Confucius, 551-479 v.C.) 

 
10. Een voordeel van global warming is dat de stookkosten dalen en daarmee het 

energieverbruik. 
 

11. De beste stellingen zijn van staal.  
 

 
 
Maarten Vermaas, 
Rotterdam, 3 april 2008 
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