
Stellingen 
behorend bij proefschrift

‘Diabetes and incidence and prognosis of surgical malignancies’

1. Detection bias draagt voor een groot deel bij aan het verhoogde risico op kanker bij 
patiënten met diabetes mellitus – dit proefschrift

2. Diabetes verhoogt de mortaliteit van patiënten met een mamma of colorectaal 
carcinoom – dit proefschrift

3. Verlies van de insulin-like growth factor-1 receptor in het adenocarcinoom van de 
oesophagus is een gevolg van tumor dedifferentiatie – dit proefschrift

4. De hoge expressie van insulin-like growth factor-1 receptor  in Barrett slijmvlies 
in de oesophagus biedt mogelijk een aanknoping om de progressie naar 
adenocarcinoom tegen te gaan – dit proefschrift

5. New-onset diabetes is een veel voorkomende, maar vooralsnog onvermijdbare, 
complicatie na een distale pancreatectomie – dit proefschrift

6. Het zal niet voor alle diabeten lonen om hen te screenen op kanker – dit proefschrift

7. Als je de beperkingen kent, kun je daarbinnen onbeperkt te werk gaan – Jules 
Deelder

8. Wees voorzichtig met het lezen van medische boeken. Je zou kunnen overlijden aan 
een drukfout – Mark Twain 

9. Een gezond mens is iemand die nog niet lang genoeg door dokters is onderzocht – 
Walter van den Broeck

10. Veruit het beste bewijs komt voort uit ervaring – Sir Francis Bacon

11. Als de moed je weer eens in de schoenen zakt, ga dan op je kop staan – Loesje



Propositions 
accompanying the dissertation

‘Diabetes and incidence and prognosis of surgical malignancies’

1. The magnitude of the association between patients with diabetes mellitus and an 
increased risk of cancer seems to be inflated by detection bias – this thesis

2. Diabetes increases mortality in patients with breast or colorectal cancer – this thesis

3. Loss of expression of the insulin-like growth factor-1 receptor in esophageal 
adenocarcinoma is a result of tumor dedifferentiation – this thesis

4. The high expression of the insulin-like growth factor-1 receptor in Barrett’s 
esophagus might serve as a tool to prevent progression to adenocarcinoma – this 
thesis

5. New-onset diabetes is a common, but yet unavoidable, complication of distal 
pancreatectomy – this thesis

6. Not every diabetic patient will benefit from cancer screening – this thesis

7. If you know the limitations, you can work unlimited – Jules Deelder

8. Be careful about reading health books. You may die of a misprint. – Mark Twain 

9.  A healthy person is someone who has not yet been thoroughly examined by doctors 
– Walter van den Broeck

10. By far the best proof is experience – Sir Francis Bacon

11. Als de moed je weer eens in de schoenen zakt, ga dan op je kop staan – Loesje


