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STELLINGEN BIJ HET PROEFSCHRIFT 
 
 
 

THE GRONINGEN LUNG TRANSPLANT PROGRAM: 10 YEARS OF EXPERIENCE. 
 
 
 
1.  Een 20% daling van de FEV1 ten opzichte van de z.g. individuele ''baseline'' als 

criterium voor de diagnose bronchiolitis obliterans syndroom na longtransplantatie is 
te hoogdrempelig (dit proefschrift). 

 
2.  In het toewijzen van donorlongen wordt het belang van het verschil in geslacht 

onderschat(dit proefschrift). 
 
3. Door de huidige wetgeving met betrekking tot orgaandonatie in Nederland zal het 

tekort aan donororganen niet afnemen. 
 
4. De kosten-effectiviteit van longtransplantatie kan het beste worden verbeterd door 

verbetering van de overleving en reductie van de follow-up kosten na 
longtransplantatie (dit proefschrift). 
 

5. Een ventilatie-scan kan behulpzaam zijn bij de vroege opsporing en behandeling van        
een chronische afstoting na enkelzijdige longtransplantatie (dit proefschrift). 

 
6.  Wachtlijstprioritering op geleide van type ziekte is voor aandoeningen die een 

significant lagere overleving op de wachtlijst hebben een methode voor een evenredige 
verdeling van donororganen (dit proefschrift). 

 
7.  Een verbetering van de kwaliteit van leven na longtransplantatie vertaalt zich niet in 

een toename van het aantal longgetransplanteerden met betaald werk (dit proefschrift). 
 
8.   Een plan is een lijst met voornemens die vaak niet worden gerealiseerd (Benicio del 

Toro) 
 
9. Het plannen van zweeftreinen naar en wolkenkrabbers in Groningen vertoont veel 

overeenkomsten met het bouwen van luchtkastelen. 
 
10. De aarde draait met 30 kilometer per seconde om de zon, met 220 km per seconde 

rond het centrum van ons melkwegstelsel en beweegt met ruim 500 kilometer per 
seconde ten opzichte van het heelal als geheel. In deze context is de maximaal 
toegelaten snelheid van 120 kilometer per uur op de snelweg onredelijk. 

 
 
 
 
 
 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 


