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1. Patiënten met primaire biliaire cirrose (PBC) met een normaal serum bilirubine- en 
albuminegehalte ten tijde van diagnose hebben een vrijwel normale levensverwachting 
wanneer zij behandeld worden met ursodeoxycholzuur (dit proefschrift). 

 
2. Bij PBC patiënten die behandeld worden met ursodeoxycholzuur is normalisatie van een vóór 

behandeling verhoogd bilirubinegehalte en/of verlaagd albuminegehalte geassocieerd met een 
verbetering van de prognose (dit proefschrift). 

 
3. Bij PBC wordt het maximale effect van behandeling met ursodeoxycholzuur op de 

gebruikelijke biochemische levertesten bereikt binnen 2 tot 3 jaar. Hierna is het effect op de 
verschillende parameters divergent (dit proefschrift). 

 
4. Om de diagnose PBC - autoimmuun hepatitis - overlap syndroom te stellen zijn de “Parijs 

criteria” uitermate geschikt, in tegenstelling tot de ‘’revised’’  en ‘’simplified’’  autoimmuun 
hepatitis  scoresystemen (dit proefschrift). 

 
5. Colesevelam, een sterke intestinale galzuurbinder, verlaagt de concentratie serum galzuren bij 

PBC en andere cholestatische aandoeningen significant. Het middel is echter niet effectiever 
dan placebo bij het bestrijden van cholestatische jeuk (dit proefschrift). 

 
6. Er zijn 3 typen PBC te onderscheiden: ten eerste de typische, klassieke vorm van PBC, ten 

tweede PBC met kenmerken van AIH en tot slot de premature ductopene variant van PBC (J 
Hepatol 2010;52:745-758). 

  
7. Urineweginfecties, roken en het gebruik van haarverf lijken risicofactoren voor het ontwikkelen 

van PBC (Gut 2010;59:508-512). 
 
8.  Het eiwit autotaxine lijkt een belangrijke rol te spelen in de pathogenese van cholestatische 

jeuk (Gastroenterology 2010) 

9.  Vroeger, toen (bij)geloof belangrijk was en de wetenschap beperkt, dacht men ten onrechte 
dat magie geneeskunde was. Nu, met belangrijke kennis en beperkt (bij)geloof heerst de 
misvatting dat geneeskunde magie is (Thomas Szasz, emeritus hoogleraar psychiatrie NY). 

 
10. Degene die zijn standpunt met veel ophef verdedigt heeft vaak slechte argumenten (Molière). 
 
11. Het is met cohort-studies net als met het bewaren van (sommige) rode wijnen: met het 

verstrijken der jaren kan de waarde aanzienlijk toenemen. 
 

 


