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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Radiological aspects of portal vein embolization

 1 Vena porta embolisatie is een veilige en efficiënte methode om hypertrofie van 
de restlever te induceren, ook bij patiënten met pre-existent leverafwijkingen. (dit 
proefschrift)

 2 Permanente occlusie van het portale systeem leidt tot de meest efficiënte regeneratie 
respons van de toekomstige restlever. (dit proefschrift)

 3 Na vena porta embolisatie blijkt de functionele toename van de toekomstige restlever 
meer uitgesproken dan de volumetrische toename. Dit gegeven zou de wachttijd tot 
aan de resectie kunnen verkorten. (dit proefschrift)

 4 Gecombineerde embolisatie van vena porta en levervenen resulteert niet in grotere 
hypertrofie respons dan vena porta embolisatie alleen. (dit proefschrift)

 5 Dat vena porta ligatie tot minder hypertrofie leidt dan vena porta embolisatie kan 
verklaard worden door het ontstaan van porto-portale collateralen. (dit proefschrift) 

 6 Vena porta embolisatie induceert niet alleen groei van de toekomstige restlever, maar 
ook van de tumor. Het interval tussen embolisatie en resectie moet daarom zo kort 
mogelijk worden gehouden. (dit proefschrift)

 7 Selectieve arteriële tumor embolisatie veroorzaakt niet alleen tumornecrose maar 
induceert ook lever regeneratie. (dit proefschrift)

 8 Bij preoperatieve twijfel aan de kwaliteit van de toekomstige restlever kan 
99mTc-mebrofenine HBS nuttige aanvullende informatie geven. (dit proefschrift)

 9 Stress is not caused by the work we do, but by the work that remains to be done.

 10 Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen. (Loesje)

 11 Promoveren is als het lopen van een marathon: de eerste 15 km gaan geruisloos 
voorbij, bij 25 km vraag je je af waar je aan begonnen bent en bij 38 km wil je bijna 
stoppen………. maar de finish geeft heel veel voldoening!

 12 Bij dierexperimenten zijn konijnen altijd het haasje.

 13 I love deadlines.......... I like the whooshing sound they make as they fly by. (Douglas 
Adams)

Krijn Peter van Lienden
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