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Behorende bij het proefschrift

Incidence and risk factors of neoplastic progression in Barrett’s esophagus

1. Ondanks het relatief verhoogde risico op een adenocarcinoom van de slokdarm bij 
patiënten met Barrett slokdarm is het absolute risico laag. (dit proefschrift)

2. De biomarker p53 en in mindere mate Ki67 kunnen gebruikt worden om bij 
patiënten met Barrett slokdarm een verhoogd risico op het ontwikkelen van een 
adenocarcinoom van de slokdarm vast te stellen. (dit proefschrift) 

3. Onafhankelijke voorspellers voor histologische progressie bij patiënten met Barrett 
slokdarm zijn de lengte en duur van bestaan van het Barrett segment, aanwezigheid 
van oesofagitis en dysplasie. Als een combinatie van deze factoren aanwezig is, is 
intensievere surveillance zinvol. (dit proefschrift)

4. Aangezien in observationele studies de incidentie van adenocarcinoom bij patiënten 
met Barrett slokdarm substantieel wordt overschat, kan men door het toepassen van 
moderne statistische methodes een reëlere schatting maken van de onderliggende 
“echte” overgangskansen. (dit proefschrift)

5. De kosten-effectiviteit van surveillance bij patiënten met Barrett’s oesofagus 
is grotendeels afhankelijk van de overgangskansen van Barrett’s oesofagus via 
laaggradige en hooggradige dysplasie naar adenocarcinoom van de oesofagus. (dit 
proefschrift)

6. Gezien het mogelijke voordeel op de overleving kan men beter onnodig een 
reanimatie starten, dan deze onterecht achterwege laten. (NTVG 2010;154:A1955)

7. Bij patiënten met een ulcus pepticumbloeding is het continueren van lage dosis 
aspirine geassocieerd met een verhoogd risico op een herhaalde bloeding maar met 
een verlaagd risico op overlijden. ( Ann Intern Med 2010;15:1-9)

8. Zowel toename van fysieke activiteit als het verminderen van de tijd die zittend 
wordt doorgebracht zou moeten worden gestimuleerd, ter reductie van de totale 
mortaliteit. (Am J Epidem 2010;172:419-29)

9. In tegenstelling tot wat meestal wordt aangenomen, zijn vrouwen niet praatgrager 
dan mannen. (Science 2006;317:82)

10. Logica brengt je van A naar B; verbeelding brengt je overal. (Albert Einstein)

11. Het schrijven van een proefschrift lijkt in vele opzichten op hardlooptraining: het 
duurt lekker lang en bestaat uit een afwisseling van afzien en genieten.
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