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Stellingen  

 

1. Gebruik van het Nakanuma scoring systeem verdient de voorkeur bij het scoren van 

leverhistologie in PSC.  

- dit proefschrift - 

 

2. Het serum alkalisch fosfatase en de ELF test zijn op dit moment de belangrijkste non-

invasieve biomarkers voor risico stratificatie in PSC. 

- dit proefschrift - 

 

3. Er zijn aanwijzingen dat RSPO3 een belangrijk modifier gen is van ziekte progressie 

in PSC. 

- dit proefschrift - 

 

4. De kans op transplantatie-vrije overleving in PSC kan nauwkeuring worden voorspeld 

middels een gevalideerd predictie model. 

- dit proefschrift - 

 

5. Er is nog altijd plaats voor gebruik van het leverbiopt in PSC. 

- dit proefschrift - 

 

6. Onafhankelijk van het beschermende effect in colitis ulcerosa is roken geassocieerd 

met een verminderde kans op het ontwikkelen van PSC. 

- dit proefschrift - 

 

7. Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. 

- Revius (1586-1658) - 

 

8. Wie zich verwondert, wordt honderd. 

 

9. Alles duurt zo lang als er tijd voor is.  

- de Wet van Parkinson -  

 

10. A good bike ride fixes everything. 

 


