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1. De periode waarin ouders levende donor levertransplantatie voor hun kind overwegen 

is te kenschetsen als een overgangsperiode, waarin ze moeten leren leven met nieuwe 

onzekerheden en risico's. (dit proefschrift) 

2. De aandacht van een ouder voor de risico's en voordelen van levende leverdonatie 

kan begrepen warden als onderdeel van de specifieke wijze waarop hij of zij hoopt op 

een goede uitkomst voor zijn of haar kind. (dit proefschrift) 

3. Goede hoop kan omschreven warden als een evenwichtige investering van aandacht, 

inspanning, emoties en gedachten in een wenselijke en mogelijke toekomst. 

(dit proefschrift) 

4. Autonomie en informed consent zijn niet de enige ingredienten voor goede 

besluitvorming over levende donor levertransplantatie; goede hoop is ook van belang. 

(dit proefschrift) 

5. Een moreel verplichtende relatie, niet de "inherent dwingende relatie" die Forsberg et 

al. beschrijven, vormt de achtergrond van de ervaring die veel ouders hebben dat levende 

leverdonatie voor hun kind "geen kwestie van kiezen" is. (dit proefschrift) 

6. Om goede risicocommunicatie tussen ouders of ander familieleden te ondersteunen 

moeten professionals aandacht besteden aan gender gerelateerde rolpatronen in een 

familie. (dit proefschrift) 

7. De invloed van professionals op de bereidheid van ouders om leverdonor te warden 

voor hun kind, is onvermijdelijk. Het is dus beter te streven naar goede invloed op de 

besluitvorming over donorschap dan te streven naar non-directieve voorlichting. 

(dit proefschrift) 

s. "One's history as an agent is a web in which anything that is the product of the will is 

surrounded and held up and partly formed by things that are not[ ... )." (Bernard Williams 

1981, Moral Luck) 

9. "Dit is geen stelling," is een paradox. 

10. Omdat werk dat geschreven is in vrije tijd vaak van betere kwaliteit is dan werk 

geschreven in kantooruren zouden onderzoekers meer vrije tijd moeten krijgen. 


