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1. De stijgende incidentie van patiënten met Barrett´s oesofagus in Nederland is grotendeels te 
verklaren door veranderingen in de prevalentie van risicofactoren voor deze aandoening.  
(dit proefschrift)

2. Capsule endoscopie is een accurate en patiëntvriendelijke methode voor de detectie van 
mucosale slokdarmafwijkingen. (dit proefschrift)

3. Het lage jaarlijkse risico op slokdarmkanker bij patiënten met Barrett’s oesofagus zonder 
dysplasie vraagt om herziening van de huidige richtlijn ten aanzien van endoscopische 
surveillance van deze patiënten. (dit proefschrift)

4. Zowel het mannelijk geslacht, hogere leeftijd, laaggradige dysplasie, roken, hoge BMI, 
alsmede werk in een voorovergebogen houding zijn onafhankelijke voorspellers voor het 
ontstaan van slokdarmkanker in Barrett´s oesofagus. (dit proefschrift)

5. De associatie tussen Barrett’s oesofagus en het colorectaal carcinoom berust niet alleen op 
een diagnostische bias. (dit proefschrift)

6. Het meten van de buikomtrek of de verhouding taille tot heupomvang in aanvulling op het 
meten van de BMI is van toegevoegde waarde bij schatting van het mortaliteitsrisico, met 
name bij personen met een lage BMI.  
(Pischon, N Engl J Med, 2008)

7. Gezien de verhoogde kans op sterfte ten gevolge van een ongeval bij mannen met een 
laag IQ dienen verschillen in verstandelijke vermogens meegenomen te worden bij het 
ontwikkelen van campagnes gericht op ongevallenpreventie.  
(Batty, Am J Epidemiol, 2009)

8. De gemiddelde peer-reviewer mist een aanzienlijk deel van grote methodologische fouten, 
waardoor de kwaliteit van gepubliceerde artikelen onvoldoende verbetert na beoordeling. 
(Schroter, J R Soc Med, 2008)

9. Het frequent voorkomen van nek-, hand- en rugblessures bij endoscopisten vraagt om 
preventieve ergonomische aanbevelingen, zoals strekoefeningen in de endoscopie kamer. 
(Hansel, J Clin Gastroenterol, 2008)

10. Homines dum docent discunt. (Men leert door er les in te geven) 
(Lucius Annaeus Seneca, 5 v.C. - 65 n.C.)

11. Promotieonderzoek biedt een vruchtbare basis voor de toekomst.


