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Stellingen 

Behorend bij het proefschrift van E.M. Alkozai 

 

1. De INR kan als een betrouwbare test voor de leverfunctie dienen maar het is niet geschikt om 

de stollingsstatus van de patiënten na een leverresectie te beoordelen (dit proefschrift). 

2. Profylactische antistollingsbehandeling dient, op een enkele uitzondering na, bij alle patiënten 

tijdens of vlak na de leverresectie, onafhankelijk van de INR en de grootte van de 

leverresectie, gestart te worden om de kans op veneuze trombo-embolie te verminderen (dit 

proefschrift). 

3. Het ontbreken van inzicht in het mechanisme van bloedplaatjes-gemedieerde 

leverregeneratie staat het ontwikkelen van nieuwe therapeutische strategieën in de weg (dit 

proefschrift). 

4. De bevinding van Starlinger et al. dat het serotoninegehalte in bloedplaatjes van patiënten 

kort na een leverresectie daalt, is geen bewijs dat serotonine een sleutelrol speelt bij 

leverregeneratie (dit proefschrift). 

5. De stollingsstatus van cirrotische patiënten die een hepatocellulair carcinoom (HCC) hebben 

ontwikkeld wordt veel meer bepaald door de ernst van de cirrose dan door de aanwezigheid 

van het HCC (dit proefschrift). 

6. Bloedplaatjes hebben de potentie om als “all-in one” biomarker te dienen voor de (vroege) 

diagnose van kanker (inclusief de differentiatie naar verschillende subtypen), en kunnen ook 

bijdragen aan verbeterde behandeling van patiënten met kanker (Best 2015). 

7. Hoewel in de huidige wetenschap terecht veel aandacht wordt besteed aan de (vroege) 

diagnose van de kanker en vooral targeted-kankertherapie, dient dit het cruciale belang van 

kankerpreventie niet te ondermijnen (Aggarwal 2009). 

8. Behandeling en preventie van trombose in patiënten met HCC wordt naar alle 

waarschijnlijkheid ernstig bemoeilijkt door de complexe hemostatische veranderingen 

veroorzaak door de onderliggende cirrose. 

9. Concentraties van pro- en anti-angiogene moleculen aanwezig in bloedplaatjes kunnen als 

prognostische test worden gebruikt voor diverse soorten kanker. Een gelijktijdige 

aanwezigheid van cirrose maakt de klinische betekenis van deze moleculen echter 

onbetrouwbaar (dit proefschrift). 

10. Een verhoogd serum gamma-glutamyltransferase in ernstig ziekte patiënten en in de vroege 

postoperatieve periode is eerder een uiting van een adequate systemische reactie op stress 

dan een uiting van beschadiging van de cholangiocyten (dit proefschrift). 

11. Wetenschap en gezond verstand zonder geweten is de ondergang van de ziel (vrij naar 

François Rabelais). 


