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1. De Global Rating Scale is in staat om verschillen in kwaliteit van endoscopieafdelingen in kaart te 

brengen en draagt bij aan de mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering middels het principe van 

‘benchmarking’ (dit proefschrift). 

2. De kwaliteit van uitvoering en verslaglegging van colonoscopieën varieert sterk tussen Nederlandse 

endoscopie afdelingen en individuele endoscopisten (dit proefschrift). 

3. De poliep detectie ratio is een geschikte en makkelijk beschikbare kwaliteitsindicator voor 

colonoscopieën (dit proefschrift). 

4. Een colonoscopie leidt in de dagen na de procedure bij een aanzienlijk deel van de patiënten tot 

klachten die impact hebben op de bereidheid van patiënten opnieuw een colonoscopieën te ondergaan 

(dit proefschrift). 

5. Patiënten met multiple of geavanceerde adenomen, of oudere leeftijd hebben een hoger risico op nieuwe 

adenomen bij surveillance colonoscopieën dan patiënten zonder deze kenmerken en dienen daarom 

intensievere surveillance te ondergaan (dit proefschrift). 

6. Geprotocolleerd werken met het gebruik van checklisten tijdens invasieve, medische procedures 

verlaagt het optreden van complicaties en de aan medische ingrepen gerelateerde mortaliteit (E.N. de 

Vries. N Engl J Med 2010; 363:1928-1937). 

7. Voor een succesvolle implementatie van een screeningsprogramma vereist de huidige maatschappij 

naast de geaccepteerde ‘Wilson en Jungner criteria’ dat kwaliteitsbewaking een integraal onderdeel is 

van het screeningsprogramma. (A. Andermann. Bull World Health Organ, 2008; 86:317-319). 

8. De effectiviteit van darmkanker screening is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de verrichte 

colonoscopie (M.F. Kaminski. N Engl J Med 2010; 362: 1795-1803). 

9. Het invoeren van benchmarking in de gezondheidszorg vergt meer energie dan in andere industrieën, 

door moeilijke standaardisatie en grote verschillen in case-mix, systemen en organisatie van 

zorginstellingen (D.F. De Korne. Health Care Manage Rev 2010; 35: 23-35). 

10. Be careful about reading health books. You may die of a misprint (M. Twain). 

11. I have discovered the secret that after climbing a great hill, one only finds that there are many more hills 

to climb (N. Mandela. Long walk to freedom 1995). 


