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Stellingen behorend bij het proefschrift

ENHANCEMENT OF LIVER REGENERATION AND LIVER SURGERY

1. De meeste resultaten verkregen uit muizen studies naar ischemie en 
reperfusie hebben een beperkte waarde voor de klinische praktijk (dit 
proefschrift)

2. In situ hypotherme perfusie met retrograde drainage tijdens uitgebreide 
leverresecties kan van waarde zijn voor selecte groep patiënten (dit 
proefschrift)

3. Transaminase waarden na een leverresectie zijn relevant voor de klinisch 
praktijk (dit proefschrift)

4. Reversibele vena portae embolisatie kan problemen voorkomen in patiënten 
die peroperatief irresectabel blijken (dit proefschrift)

5. Levervolume alleen heeft onvoldoende voorspellende waarde om 
patiënten met perihilair cholangiocarcinoom te selecteren voor vena portae 
embolisatie (dit proefschrift)

6. Leverfunctie heeft meer voorspellende waarde voor postoperatief leverfalen 
na een leverresectie voor perihilair cholangiocarcinoom dan levervolume 
(dit proefschrift)

7. Externe drainage van gal na een grote leverresectie dient te worden 
voorkomen om complicaties te beperken (dit proefschrift)

8. Obeticholzuur kan de risico’s van leverchirurgie beperken door regeneratie 
te versnellen (dit proefschrift)

9. Omdat na ALPPS de leverfunctie niet zo snel toeneemt als het levervolume 
is de techniek van beperkte waarde (dit proefschrift)

10. Resectie van zeer uitgebreide colorectale levermetastasen met ALPPS is 
niet de manier om de uitkomsten voor deze patiënten te verbeteren (dit 
proefschrift)

11. There is nothing so stable as change (Bob Dylan)

12. The one unchangeable certainty is that nothing is unchangeable or certain 
(John F. Kennedy)


