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Stellingen n 
behorendee bij het proefschrift 

Experimentall treatment modalltiea for liver failure 

Hett totale hepatectomie model met gebruik van een starre 3-weg vaatprothese is een betrouwbaar 
enn goed reproduceerbaar diermodel van acuut leverfalen. 
(dit(dit proefschrift) 

Behandelingg met de AMC-BAL verlengt de overleving van anhepatische varkens. 
(dit(dit proefschrift) 

Dee biologische massa in de AMC-BAL synthetiseert stollingsfactoren in vivo, 
(dit(dit proefschrift) 

Studiess gericht op cryopreservatie van levercellen voor gebruik in kunstlevers dienen altijd 
gegevenss te bevatten over totaal celverlies en minimaal 24-uurs overleving, gerelateerd aan die van 
versee cellen. 
(dit(dit proefschrift) 

Gecontroleerdee cryopreservatie van rattenhepatocyten in HypoThermosol en DMSO resulteert in 
eenn hoge lange-termijn overleving van de cellen, met een morfologie en hepatospecifieke functie 
diee sterk overeenkomen met niet-bevroren hepatocyten. 
(dit(dit proefschrift) 

Behandelingg van patiënten met acuut leverfalen met de AMC-BAL is veilig en haalbaar, hetgeen 
dee weg vrij maakt voor een gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie. 
(MP(MP van de Kerkhave et al. Int J Artif Organs 2002) 

Iss er lever na uw dood? Wie zich niet als orgaandonor liet registreren heeft belangrijk bijgedragen 
aann het ontstaan van dit proefschrift 

Bijj  wetenschappelijk onderzoek zijn er drie essentiële vraagstukken: Waar komen we vandaan? 
Waarr gaan we naar toe?., en wat eten we vanavond? 
(vrij(vrij naar Woody Allen) 

Dee gulden middenweg in de chirurgie is vaak net zo dun als het mes zelf. 

Amsterdam,, 16 december 2003 
Metndertt Sosef 



.1.1 ; *

.. , . . t '  « H 


