
9. Een universiteit, welke het gebruik van personal computers onder haar 

personeelsleden en studenten wil stimuleren middels een PC-privé project, 

dient daarbij ook te zorgen voor een ruim aanbod aan cursussen over 

verschillende software programma's. 

10. Bij beoordeling van werfkracht als criterium voor verdeling van financiële 

middelen over onderzoekers, zouden dezelfde principes moeten worden 

gehanteerd als in de zeezeilsport. 

11. Ten einde verwarring met remlichten te voorkomen zouden mistachterlichten 

op auto's uitsluitend in enkelvoud moeten worden uitgevoerd. 

12. Fietsen in hetamerikaansestadsverkeer is spelen met je leven. 

Stellingen behorend bij het proefschrift getiteld: "Hernostastic disorders in 

orthotopic and auxiliary liver transplantation". 

Rotterdam, 8 februari 1989 Robert J. Porte 



Stellingen 

1. Primaire fibrinolyse draagt in belangrijke mate bij aan het hemostase defect 

tijdens orthotope levertransplantaties. 

2. Diffuse intravasale stolling tijdens levertransplantaties is in de meeste 

patiënten klinisch van weinig betekenis. 

3. Het door Hutchison et al. (Arch Surg 1968;97:27) beschreven proces van 

extravasatie van bloedplaatjes in ruimte van Disse van de donorlever is 

vermoedelijk niet de goede verklaring voor de thrombocytopenie welke 

gezien wordt na levertransplantaties. 

4. Indien mogelijk dient men tijdens levertransplantaties te wachten met het 

geven van thrombocyten transfusies tot na de reperfusie van de donorlever. 

5. Beïnvloeding van het stollingsproces door middel van heparine tijdens grote 

vaatoperaties dient op geleide van laboratoriumbepalingen plaats te vinden. 

6. Het grootste probleem voor mensen met epilepsie is meestal niet hun ziekte, 

doch het onbegrip en de vooroordelen vanuit de maatschappij~ algemene 

voorlichting en informatie is daarom noodzakelijk. 

7. Gezien het feit dat bij geopereerde patiënten ook in de eerste weken na 

ontslag uit het ziekenhuis de kans op diepe veneuze thrombose aanwezig 

blijft, zou de mogelijkheid en het effect van voortgezette heparine-profylaxe 

in de thuissituatie nader onderzocht moeten worden. 

8. De werkwijze en -omstandigheden van een chirurg vertonen grote over

eenkomsten met die van een verkeersvlieger. Vanuit de chirurgie zou men 

echter kunnen leren van de verplichte, op de voorliggende werktijd geba

seerde, rusttijden in de burgerluchtvaart. 


