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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 
 

 

‘Cost and Outcome of Liver Transplantation’ 
 

 

door C.S. van der Hilst 

 

 

1. De hogere kosten van levertransplantaties in de Verenigde Staten vergeleken 

met andere welvarende landen kunnen grotendeels verklaard worden door 

verschillen in de gezondheidszorgsystemen. Dit proefschrift 

 

2. De kosten van levertransplantaties van donoren die overleden zijn o.b.v. 

circulatoire criteria zijn significant hoger dan de kosten van 

levertransplantaties van hersendode donoren. Dit proefschrift 

 

3. Transplantatie van levers van hersendode donoren met een hoge 

Eurotransplant Donor Risk Index gaat gepaard met meer biliaire complicaties, 

maar niet met significant hogere kosten. Dit proefschrift 

 

4. Het is aan te bevelen twee afzonderlijke donor-risicomodellen te hanteren: 

één voor levers van donoren die overleden zijn o.b.v. circulatoire criteria en 

één voor levers van hersendode donoren. Dit proefschrift 

 

5. Restrictief transfusiebeleid gedurende levertransplantatie levert geen 

verschil in kosten en klinische uitkomsten op vergeleken met conventioneel 

transfusiebeleid. Dit proefschrift 

 

6. Voortdurende meting van de doorstroming van de leverslagader om trombose 

te detecteren levert met de huidige technologie nog geen hogere 

detectiekans en lagere kosten op. Om dit te bereiken moet de analyse van 

het signaal verbeteren en moet de sensitiviteit omhoog. Dit proefschrift 

 

7. Ik ben nog niet overal geweest, maar het staat op mijn lijst [“I haven’t been 

everywhere, but it’s on my list.”]. Susan Sontag 

 



 

8. Er kan pas sprake zijn van echte voortgang in gezondheidspreventie als 

iedere Nederlander de beschikking krijgt over zijn of haar genenpaspoort. 

 

9. Niet alles dat kan worden geteld telt, en niet alles dat telt kan worden 

geteld [“Not everything that can be counted counts, and not everything that 

counts can be counted.”]. William Bruce Cameron 

 

10. De kosten van bestaande donorcampagnes wegen niet op tegen bestaande 

initiatieven om de kwaliteit en het gebruik van beschikbare organen te 

verbeteren. 

 

11. Een investering in kennis geeft het beste rendement [“An investment in 

knowledge pays the best interest.”]. Benjamin Franklin 

 

12. Onderzoek moet zijn als reizen. Je moet de grenzen opzoeken, 

samenwerken, leren van anderen, doorgaan als het tegenzit en het moet een 

keer afgesloten worden voordat je iets nieuws begint. 


