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Stellingen behorende bij het proefSchrift 

Non-anastomotic biliary strictures after liver transplantation

1.	 De	associatie	tussen	Roux-Y	choledochojejunostomie	en	non-anastomotische	
stricturen	kan	volledig	worden	verklaard	door	het	frequenter	gebruik	van	
Roux-Y	reconstructie	bij	patiënten	die	getransplanteerd	worden	voor	primaire	
scleroserende	cholangititis.	Dit proefschrift

2.	 Transplantatie	van	een	lever	van	een	DCD	(donation after cardiac death)	donor 
leidt	vaker	tot	non-anastomotische	stricturen	en	retransplantatie.	

	 Dit proefschrift

3.	 Een	verhoogde	galzout/fosfolipide	ratio	in	de	gal	draagt	bij	aan	het	ontstaan	
van	intrahepatische	galwegschade	na	levertransplantatie.	

 Dit proefschrift

4.	 Verlies	van	galsecretoirefunctie	na	levertransplantatie	leidt	tot	galzout	
geïnduceerde	hepatocellulaire	schade.	Dit proefschrift	

5.	 Hepatobiliaire	schade	na	volledig	verlies	van	de	arteriële	bloedvoorziening	naar	
de	lever	is	het	resultaat	van	zowel	ischemie	van	de	galwegen	als	van	galzout	
geïnduceerde	schade.	Dit proefschrift

6.	 De	cholehepatische	shunt	speelt	geen	belangrijke	rol	in	het	ontstaan	van	
galzout	geïnduceerde	galwegschade	na	levertransplantatie.	Dit proefschrift

7.	 De	nieuwe	ideeën	over	planning	zijn	de	afschaffing	van	de	ideeën	over	
planning.	Adriaan Geuze, Requiem voor de polder

8.	 Niet	met	alle	mensen	die	beroemd	willen	worden	loopt	het	slecht	af.	
	 Prof. dr. MJH Slooff

9.	 De	arbeid	behoedt	ons	voor	drie	grote	kwalen:	de	verveling,	de	ondeugd	en	de	
armoede.	Voltaire

10.	 Je	blijft	iemand	die	voortdurend	verandert	‘ik’	noemen.	Pierre Vinken

11.	 De	overeenkomst	tussen	het	bouwen	van	een	eigen	huis	en	het	schrijven	van	
een	proefschrift	betreft	de	behoefte	om	het	nog	eens	over	te	doen.
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