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en n 
Leverresectiee in combinatie met hilusresectie in vergelijking met alleen 
hilusresectiee bij patiënten met Klatskin type II , III en soms IV tumoren leidt tot 
meerr radicale resecties en zal tot een betere overleving leiden, terwijl de 
postoperatievee morbiditeit en mortaliteit niet toeneemt, (dit proefschrift) 

Klatskinn type IV tumoren zijn niet per definitie irresectabel. (dit proefschrift) 

Hepatobiliairee scintigrafie als standaard preoperatieve test zal het optreden van 
postoperatievee leverinsufficièntie en mortaliteit na partiële leverresecties doen 
afnemen,, (dit proefschrift) 

Interleukine-100 is effectief in het voorkomen van ischemie en reperfusieschade, 
waarbijj  de proliferatieve respons behouden blijft , (dit proefschrift) 

Hypothermee perfusie van de lever onder 28 graden Celsius tijdens partiële 
leverresectiee is weinig zinvol en zeer onpraktisch, (dit proefschrift) 

Tijdenss 60 minuten hypotherme perfusie is het gebruik van een 
orgaanpreservatievloeistoff  zoals Celsior zinvol, (dit proefschrift) 

Dee inter en intra-species variatie van leverschade als reactie op ischemie is een 
zeerr uitdagend promotieonderwerp. 

Dee juiste conclusies trekken is een onderschatte bezigheid. 

Eenn kritische blik is minstens evenveel waard als een klinische blik. 

Verstandigg is hij, die handelt naar wat hij weet en weet wat hij niet weet. 
(Confucius) ) 

Volhardingg is geconcentreerd geduld. (Thomas Carlyle) 

Doo or do not. There is no 'try'. (Yoda, The Empire Strikes Back) 

Knowledgee speaks, but wisdom listens. (Jimi Hendrix) 




