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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Impact of Hemostasis and Blood Loss on Outcome after Liver Surgery 

 

1. Hemostatische hulpmiddelen worden frequent gebruikt bij leverresecties, niet 

alleen voor hemostatische doeleinden, maar ook om postoperatieve 

resectievlak-gerelateerde complicaties te voorkomen. (Dit proefschrift) 

2. Fibrine sealants zijn niet efficiënt in de preventie van gallekkage na een 

leverresectie. (Dit proefschrift) 

3. Een levertransplantatie is door ontwikkelingen in de afgelopen decennia 

veranderd van een instabiele, acute procedure met een onzekere uitkomst, in 

een veelal goed gecontroleerde ingreep, waarbij sprake is van aanzienlijk 

minder bloedverlies en een zeer goed eindresultaat. (Dit proefschrift) 

4. Intra-operatieve RBC- en trombocytentransfusie zijn beide onafhankelijke 

risicofactoren voor sterfte na een levertransplantatie. (Dit proefschrift)  

5. De kwaliteit van de donorlever beïnvloedt de RBC transfusie behoefte na 

reperfusie van de lever tijdens een levertransplantatie (Dit proefschrift)  

6. RBC transfusie tijdens een levertransplantatie lijkt een beschermende werking 

tegen acute afstoting na transplantatie te hebben. (Dit proefschrift) 

7. Het vinden van de hemostatische balans bij een levertransplantatiepatiënt is 

als varen tussen Scylla en Charybdis.  

8. “The highest risk for a patient needing a new liver is the risk never to be 

transplanted.”(Henri Bismuth) 

9. Hoewel de resultaten na levende donor levertransplantatie uitstekend zijn blijft 

het een zwaktebod. 

10. Machine perfusie van donororganen zal in de toekomst leiden tot een 

toename in het aantal orgaantransplantaties; een positieve ontwikkeling, die 

echter alleen optimaal benut kan worden als er gespecialiseerde 

orgaanperfusionisten worden opgeleid. 

11. “If all you have is a hammer, everything looks like a nail.” (Abraham B Maslow) 

12. “Dreaming, after all, is a form of planning” (Gloria Steinem)  
 

Marieke T. de Boer 
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