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LIST OF AbbREvIATIONS
5FU  5-Fluorouracil

ASA   American Society of Anesthesiologists 

BIQ  Body Image Questionnaire

BMI   Body Mass Index

CLC  Conventional Laparoscopic Cholecystectomy

CT   Computer Tomography

CVS   Critical View of Safety

DSCA   Dutch Surgical Colorectal Audit

ERAS   Enhanced Recovery After Surgery

ERCP  Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreaticography

GI  Gastro-Intestinal

Gy   Gray

JBZ   Jeroen Bosch Ziekenhuis 

LC   Laparoscopic Cholecystectomy

MLC   Multiport Laparoscopic Colectomy

MRI   Magnetic Resonance Imaging

NOSCAR  Natural Orifice Surgery Consortium for Assessment and Research

NOTES  Natural Orifice Transluminal Surgery

NVEC  Nederlandse Vereniging Endosopische Chirurgie

POEM  Peroral Endoscopic Myotomy

RCT   Randomized Clinical Trial

SILC   Single Incision Laparoscopic Colectomy

SILS   Single Incision Laparoscopic Surgery

SPC  Single Port Cholecystectomy

SPS  Single Port Surgery

TNM  Tumor Classificatie Systeem

TEM   Transanal Endoscopic Microsurgery

TME   Total Mesorectal Excision

TVC  Transvaginal Cholecystectomy

UICC  Union for International Cancer Control

VU   Vrije Universiteit medical center Amsterdam

Yp   Histology after radiation therapy

ZGV   Ziekenhuis Gelderse Vallei
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LIST OF PUbLICATIONS
Right hemicolectomy: Single Incision laparoscopic technique.

van den Boezem PB, Sietses C.

Operative Techniques in Surgery, edited by Dr. Mulholland, Dalman, Englesbe, Hawn, Albo, and 

Hughes.

Lippincott Williams & Wilkins. 

In preparation.

Hybrid transvaginal cholecystectomy, clinical results and patient reported outcomes of 50 

consecutive cases.

van den Boezem PB, Vellthuis S, Lourens H, Samlal RA, Cuesta MA, Sietses C.

Submitted 

Single-incision and NOTES cholecystectomy, are there clinical or cosmetic advantages when 

compared to conventional laparoscopic cholecystectomy?

A case-control study comparing single incision, transvaginal and conventional laparoscopic 

technique for cholecystectomy.

van den Boezem PB, Vellthuis S, Lourens H, Cuesta MA, Sietses C.

Submitted

Surgical reinterventions following colorectal surgery: open versus laparoscopic management 

of surgical complications

Vennix S, Lips DJ, Bakker OJ, Abegg R, van den Boezem PB, Brokelman WJA, Sietses C, Bosscha 

K, Prins HA

Submitted 

Transanal total mesorectal excision using a single-port, a hybrid NOTES procedure. 

Velthuis S, van den Boezem PB , van der Peet DL, Cuesta MA, Sietses C 

Accepted for publication in the British Journal of Surgery

Comparison of short-term surgical outcomes after single-incision laparoscopy versus multiport 

laparoscopic right colectomy.

A two-centre, prospective case-controlled study of 100 patients. 

Velthuis S, van den Boezem PB, Lips DJ, Prins HA, Kruyt PhM, Cuesta MA, Sietses C 

Accepted for publication in Digestive Surgery

Single-incision versus conventional laparoscopic cholecystectomy, a case

control study

van den Boezem PB, Kruyt PhM, Cuesta MA, Sietses C

Acta Chir Belg. 2012 Sep-Oct;112(5):374-7.

Transanal Single-Port surgery for local excision of rectal tumors

Stommel MW, Velthuis S, van den Boezem P, Sietses C.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(33):A4889. 
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Transanal single-port surgery for the resection of large polyps

van den Boezem PB, Kruyt PhM, Stommel MW, Tobon Morales R,

Cuesta MA, Sietses C.

Dig Surg. 2011;28(5-6):412-6

Introduction of NOTES in the Netherlands, cholecystectomy without visible scars: the 

transvaginal method.

van den Boezem PB, Kruyt PhM, Stommel MW, Samlal RA, Sietses C.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155(44):A3617

Single-incision laparoscopic colorectal surgery,

experience with 50 consecutive cases.

van den Boezem PB, Sietses C.

J Gastrointest Surg. 2011;15(11):1989-94

The management of superficial venous incompetence.

van den Boezem PB, Klem TM, le Cocq d’Armandville E, Wittens CH.

BMJ. 2011 Aug 3;343:d4489. 
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DANkWOORD
Ik had niet gedacht dat het zou lukken; in 2 jaar tijd promoveren en toch gewoon je opleiding 

vervolgen. Gelukkig waren er een heleboel mensen die op de één of andere manier hieraan hebben 

bijgedragen. Graag wil ik dan ook nog enkele personen in het bijzonder bedanken.

Allereerst wil ik mijn copromotor Colin Sietses bedanken. 

Beste Colin, zonder jou was dit proefschrift er niet geweest. Het was ergens in de zomer van 

2010 dat je mij voor de keuze stelde: meedoen of afhaken. Ik had wat getalletjes voor je op een 

rijtje gezet en misschien zelfs wel iemand anders er een grafiekje van laten maken, maar één 

ding was duidelijk: het ging je allemaal niet snel genoeg. 

Natuurlijk werd het  meedoen. Dit proefschrift is een direct gevolg van jouw enthousiasme om 

verder te kijken en om nieuwe technieken te introduceren.

Daarnaast blijk je ook nog eens heel goed in staat om jouw enthousiasme en kennis van 

laparoscopische chirurgie over te brengen. Ik heb veel van je geleerd! 

Mijn promotor, Prof.Dr. Cuesta. Beste Miguel, op enige afstand heb jij je met dit proefschrift 

bemoeid aangezien dit echt een perifeer project is geweest. Desondanks beschouw ik jouw 

steun en kritische noten als zeer waardevol. Bedankt! 

Prof.Dr. W.A. Bemelman, Prof.Dr. H.J. Bonjer, Prof.Dr. I.A.M.J. Broeders, Prof.Dr. P. Fockens, 

Prof.Dr. J.F. Lange en Dr. W.J.H.J. Meijerink, hartelijk dank voor jullie bereidheid zitting te 

nemen in mijn promotiecommissie en voor het beoordelen van het manuscript. 

Dr Kuijpers, beste Han. Als geen ander heb je mij ervan doordrongen dat een boekje schrijven naast 

een goede investering ook nog eens heel leuk kan zijn. Heel misschien dat ik tijdens de apresski 

in Oostenrijk nog eens terugkom op dat laatste punt. Als oud-opleider ben je verantwoordelijk 

geweest voor het opzetten van de opleiding in Ede met een prachtig resultaat. Ik wil je dan ook 

bedanken voor de ruimte die je mij hebt gegeven om mezelf verder te ontwikkelen. 

Flip Kruyt, dank voor je niet aflatende bereidheid om mee te denken over onze projecten. Je 

bent absoluut een voorbeeld als het gaat om opleiden. Je geeft naast vertrouwen ook ruimte 

voor een eigen inbreng, zowel op OK als ook daarbuiten. Bedankt voor de talloze leuke dagen 

op OK6, vanaf januari mag je zelf ook weer wat doen…

Hans Sybrandy, we kenden elkaar al uit het Franciscus tijdperk, besmet met het vatenvirus. 

Ondanks jouw verwoede pogingen volgde er langzaam toch een switch richting de GE. Toch 

bedankt voor die vele vaatnaadjes en een mooie week Frank Veith in New York. 

Graag wil ik ook alle andere leden van de maatschap heelkunde bedanken voor hun 

enthousiasme. Ik had me geen betere opleidingsplek kunnen wensen! Dank ook voor de tijd 

die ik afgelopen maanden heb gekregen om dit project af te ronden. 

Taco Klem, hartelijk dank voor je hulp bij mijn eerste publicatie. Het duurde misschien iets 

langer dan gepland, maar het resultaat is meer dan fraai. 
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Simone, je kwam binnen als co-assistent en vertrok enige tijd later met een baan en een 

promotie onderzoek op zak, niet slecht! Met jouw inzet en enthousiasme heb je een 

uitstekende indruk achtergelaten. Ik had me dan ook geen betere opvolger kunnen wensen. 

Heel veel plezier en succes in Ede. 

Collega’s, bedankt voor alle gezellige momenten binnen en buiten het werk. Zonder jullie geen 

opleiding, geen skiweekend, geen spanning, geen blijdschap en al helemaal geen kaartjes. 

Succes met jullie opleiding. 

Na 51/
2
 jaar Ede is de Gelderse Vallei zo’n beetje een tweede thuis geworden. Afdeling, poli en 

OK, overal was altijd wel wat te beleven. Het was een mooie tijd en zonder andere mensen 

tekort te willen doen toch een paar namen: Melia en Brechje, bedankt voor het regelen van 

al die poli’ s en uitwerken van mijn verzoekjes. Anniek en Yvonne, bedankt voor de eindeloze 

hoeveelheid nutteloze en onzinnige berichtjes via de whatsapp, ik lees ze graag.

Lieve Anne-Margreet, fijn dat je zo van het leven geniet. Skiën, kite surfen of gewoon een etentje, 

je hebt het er maar druk mee. Dank je voor alle support in de afrondende fase van dit boekje. 

Bob, Ulas, vrienden sinds de Mechelse 152. Ik ben er dan ook trots op dat jullie mijn paranimfen 

willen zijn! Ik hoop dat er nog vele mooie tijden volgen.

Bart, Martijn, Joost, Ulas, Bob en Djien. De Confrater, Boule en Ambi, Leuvense klassiekers uit 

een tijd van Hollandia en de Bokkerijders. Mooi dat deze tijden met enige regelmaat herleven 

in Stobbe. Bil, ga je ook weer eens mee?

Pa, van dokter werd je ineens zelf patiënt. Desondanks heb je je niet uit het veld laten slaan 

en geniet je, denk ik, meer dan ooit van het leven met allerlei mooie reizen. Ook je enorme 

enthousiasme voor je kleinkinderen is hartverwamend. Ongetwijfeld is Rian bij dit alles een 

grote steun voor je. Ik hoop dan ook dat jullie nog vele mooie reizen samen mogen beleven. 

Mam, onkruid vergaat niet. Je hebt de afgelopen jaren de nodige tegenslagen gehad maar keer 

op keer kwam je sterker terug. Ik bewonder je doorzettingsvermogen. Ook jouw gastvrijheid 

(en die van Mark) is ongekend. Maar bovenal ben je een ontzettend lieve moeder. Als dit 

allemaal af is heb ik weer tijd om te komen borrelen en eten.

Marjolein, lieve zus, wat leuk om te zien dat je na je omzwervingen via Boston, Londen en Cork 

nu rust gevonden hebt met Wiljo en Aidan in Den Haag. Straks nog een leuk huisje en dan weet 

ik zeker dat jullie een mooie toekomst tegemoet gaan. 

Lieve Hans en Marika, met veel plezier ontsnap ik af en toe richting de zeeuwse kust. Jullie 

zijn mijn voorbeeld dat een ambitieuze carrière en kids niet ten koste hoeven te gaan van 

ontspanning en plezier in je leven. Met Bendt hebben jullie al één keer goud in handen, ben 

benieuwd naar zijn broertje!
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CurriCulum Vitae
Peter van den Boezem was born on October 25, 1979 in s’Hertogenbosch. He attended 

Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther for one year. After his family moved to Geldrop he 

continued his secondary school at Augustinianum College in Eindhoven, where he graduated 

in 1997. As a result of the numerus fixus in the Netherlands he started his medical school in 

Belgium at the Catholic University of Leuven. After finishing the theoretical part, he continued 

his medical training with two years of internships at the Erasmus University in Rotterdam. 

He started as a resident at the department of surgery at the Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam 

(Dr. C.H.M. Wittens). In July 2007 he moved to Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede (Dr. J.H.C. 

Kuijpers/ Dr. R.M.H.G. Mollen) where he started his surgical training in January 2008. During his 

first year, he was detached for 3 months to Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem (Dr. J.H.G. Klinkenbijl). 

His interest in Gastro-Intestinal surgery and laparoscopy in particular, was fuelled when Colin 

Sietses arrived in Ede in 2008. In the summer of 2010 he started working on this PhD thesis, which 

primarily focused on the implementation of new minimal invasive techniques in clinical practice.

As of January 2013, he will conclude his training in Gastro-Intestinal surgery at the Radboud 

University Medical Center (Prof. Dr. C.J.H.M. van Laarhoven). 
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