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STELLINGEN 
 

Behorende bij het proefschrift  
 

Rare cholestatic childhood disorders - advances in clinical care  
 

Daan B.E. van Wessel  
 

 
1. Het bereiken van de leeftijd van twee jaar met eigen lever is een belangrijke 

prognostische mijlpaal voor kinderen met biliaire atresie – Dit proefschrift 
 

2. Neonatale populatiescreening op basis van geconjugeerd of direct bilirubine 
kan de prognose van patiënten met biliaire atresie aanzienlijk verbeteren – S. 
Harpavat et al. 2020 
 

3. Het pre-operatieve intestinale microbioom van patiënten met biliaire atresie 
bevat prognostische en mechanistische informatie voor het resultaat van de 
Kasai procedure – Dit proefschrift  
 

4. De zorg voor patiënten met ernstige BSEP-deficiëntie (”PFIC2”) moet worden 
gebaseerd op categorisering van het mutatiegenotype– Dit proefschrift 
 

5. De serum galzouten concentratie op jonge leeftijd bevat voorspellende 
informatie voor het ziektebeloop van ernstige FIC1 deficiëntie (“PFIC1”) – Dit 
proefschrift 
 

6. Inhibitie van de apical sodium-dependent bile acid transporter (“ASBT”) in het 
ileum is een veelbelovende therapie voor patiënten met cholestatische 
leverziekten - Karpen et al. 2020 

 
7. De transitie van zorg voor kinderen met een zeldzame leverziekte van kinder- 

naar volwassen Maag-, Darm en Leverziekten is onontgonnen 
wetenschappelijk terrein – Vajro et al. 2018 namens ESPGHAN en EASL 
 

8. Kinderen met zeldzame leverziekten hebben recht op multicenter 
professionele samenwerking door hun behandelaars om uiteindelijk te kunnen 
profiteren van meer inzicht in natuurlijk beloop, prognostische parameters en 
effectiviteit van verschillende therapieën – Dit proefschrift  
 

9. Don’t say ‘statistically significant’ – Wasserstein et al. 2019 
 

10. In alle ding mö’j 't eand in 't oag hooldn  
 
 
 
 
  


