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Stellingen behorende bij het proefschrift

Preoperative optimization of diagnostic work-up 
and physical fitness predicts and improves outcome 

of patients with colorectal cancer

ANNEFLEUR BERKEL
Maastricht, 20 januari 2022

1. Prehabilitatie vermindert het absolute risico op postoperatieve complicaties 
met ruim 40% bij hoog-risicopatiënten die zich voorbereiden op een electieve 
colonresectie voor (pre)maligniteit, en is daarmee effectief (dit proefschrift).

2. Lichaamssamenstelling (myosteatose en sarcopene obesitas) van een patiënt, 
gemeten op een computertomografie (CT) scan, kan gebruikt worden om patiënten 
met een hoog risico op een slechtere uitkomst na een endeldarmkankeroperatie 
te identificeren (dit proefschrift).

3. De ‘oxygen uptake efficiency slope’ (OUES) is een valide en objectieve parameter 
voor preoperatieve aerobe fitheid van een patiënt, welke vrijwel onafhankelijk is 
van de behaalde inspanningsintensiteit op de cardiopulmonale inspanningstest 
(CPET) en daarmee voordelen heeft ten opzichte van andere meer frequent 
gebruikte preoperatieve CPET-parameters zoals de zuurstofopname (VO2) op de 
ventilatoire anaerobe drempel en de VO2 op maximale inspanning (VO2piek) (dit 
proefschrift).

4. Lichaamssamenstelling (skeletspiermassa, myosteatose, viscerale vetmassa, 
subcutane vetmassa) gemeten op een CT-scan is matig geassocieerd met 
preoperatieve aerobe fitheidsparameters afgeleid vanuit de CPET, waardoor de 
routinematig uitgevoerde CT-scan van patiënten met een darmtumor de CPET 
voor preoperatieve risico-inschatting niet kan vervangen (dit proefschrift).

5. Huisartsen hebben momenteel geen rol in het voorbereiden van patiënten op 
een major life event, zoals een operatie, maar dat zou wel moeten.

6. Verkleining van huisartsenpraktijken in combinatie met een wekelijkse 
casusbespreking en werken volgens de dimensies van Positieve Gezondheid (een 
conceptueel andere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies) resulteert 
in 25% minder verwijzingen (Jung et al, H&W, 2018).

7. Als in de gezondheidszorg de focus van ziekte en zorg meer gaat verschuiven 
naar de focus op gezondheid en gedrag of zelfs functioneren en vitaliteit, draagt 
dat bij aan effectievere gezondheidszorg.

8. De functie van de zogenaamde passieve ‘wachttijd’ tussen diagnose en start van 
behandeling (behandelinterval) van hoog-risicopatiënten met darmkanker moet 
veranderen in een proactieve voorbereidingsfase (impact-paragraaf).

9. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever (Gandhi).
10. The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who 

has the disease (William Osler).


