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1. Bij transplantatie van steatotische (vervette) donorlevers en donorlevers 
afkomstig van oudere donoren is het belangrijk om de koude ischemietijd zo 
kort mogelijk te houden. (Dit proefschrift)

2. Diffuse reflectance spectroscopy (DRS) kan met hoge nauwkeurigheid de 
mate van leververvetting meten. (Dit proefschrift)

3. Een korte periode van machineperfusie aan het eind van de koude 
preservatieperiode, kan onafhankelijk van de perfusietemperatuur de 
functie van suboptimale donororganen verbeteren. (Dit proefschrift)

4. De peribiliaire klieren spelen een belangrijke rol in de pathogenese van niet-
anastomotische galwegstricturen na levertransplantatie. (Dit proefschrift)

5. Toediening van metformine aan de donor kan bijdragen aan een betere lever-
functie na transplantatie. (Dit proefschrift)

6. Machineperfusie is bij uitstek een anesthesiologisch onderwerp, het is dan 
ook opmerkelijk dat vooral chirurgen zich hiermee bezighouden. 

7. Een cursus ‘hoe te handelen in medische spoedsituaties’ zou deel moeten 
uitmaken van de opleiding tot basisarts. 

8. Werken in het lab is net als het wisselen in de triatlonsport, tijd en ervaring 
zijn je grootste vrienden.

9. Promoveren en lange duurritten op de racefiets hebben veel gemeen. Op tijd 
thuis zijn voor het avondeten lukt (meestal) niet.

10. Het gaat er niet om hoe hoog de impact-factor van een blad is, het gaat erom 
of die door jouw publicatie hoger of lager wordt. (Miquel Bulnes)
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