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Stellingen behorende bij het proefschrift

Exploring New Strategies in Diagnosis and Treatment of
Hilar Cholangiocarcinoma
H.T.J. Mantel

1. Mucin1 (MUC1) lijkt de meest veelbelovende target voor near-infrared optical imaging van hilair
cholangiocarcinoom (dit proefschrift).
2. De stadiëring van hilair cholangiocarcinoom kan worden verbeterd door de identificatie van
lymfeklier micrometastasen (dit proefschrift).
3. Peroperatief vriescoupeonderzoek van het proximale galwegsnijvlak is niet betrouwbaar bij hilair
cholangiocarcinoom en moet alleen in geselecteerde gevallen worden toegepast (dit proefschrift).
4. Hoge doses neoadjuvante radiotherapie in het kader van het Mayo protocol voor hilair
cholangiocarcinoom leiden tot een verhoogd risico op vasculaire complicaties na
levertransplantatie (dit proefschrift).
5. Het wordt aangeraden om bij overleden-donor levertransplantatie in het kader van het Mayo
protocol voor hilair cholangiocarcinoom een interpositie graft te gebruiken voor de arteriële
reconstructie (dit proefschrift).
6. Er zijn aanwijzingen dat met strenge selectie van patiënten met een hilair cholangiocarcinoom
voor levertransplantatie, acceptabele resultaten kunnen worden bereikt, ook zonder gebruik van
neoadjuvante chemoradiotherapie (dit proefschrift).
7. De chirurg is een van de laatste generalisten in het ziekenhuis en dat moet gekoesterd worden.
8. The merit of all things lies in their difficulty (Alexandre Dumas, The Three Musketeers).
9. It is the surgeon’s duty to tranquilize the temper, to beget cheerfulness, and to impart confidence
of recovery (Sir Astley Paston Cooper, 1824).
10. Op het randje van het ongemakkelijke gebeuren interessante dingen (Anna Chojnacka, auteur van
Kilimanjaro Als Medicijn).

