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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

Balancing supply and demand in organ transplantation

1. Eurotransplant is een van de weinige voorbeelden van een succesvol Europees samen-
werkingsverband, dat tot stand gekomen is zonder interventie van de overheid.
(Dit proefschrift)

2. Door middel van adequate regelgeving kan de overheid net gebruik van zgn. "non-heart
beating" donoren sterk stimuleren.
(Dit proefschrift)

3. De titel van het proefschrift van J.P. van Hooff bleek in de jaren negentig van de vorige
eeuw van bijzondere betekenis geworden te zijn. (The re/af/Ve importance of HLA
matching in kidney transplantation -13 Oktober 1976).
(Dit proefschrift)

4. De (ethische) bezwaren die tegen het gebruik van onverwante levende donoren bestaan,
blijken steeds minder zwaar te wegen dan de voordelen daarvan voor een succesvol
getransplanteerde nierpatient.
(Dit proefschrift)

5. De Nederlandse overheid dient te overwegen de meerkeuze mogelijkheid bij registratie
in het Donorregister af te schaffen en te vervangen door de optie: "maakt bezwaar tegen
orgaandonatie".
(Dit proefschrift)

6. Zeker op het gebied van de niertransplantatie zouden ziektenkostenverzekeraars het
oud-Hollandse koopmansgezegde "De kost gaat voor de baat uit" ter harte moeten
nemen.
(Dit proefschrift)

7. Indien xenotransplantatie ooit succesvol zal kunnen worden toegepast is het zeer de
vraag of de kosten hiervan dan nog uit het gezondheidszorgbudget gefinancierd kunnen
worden.
(Dit proefschrift)

8. De uitdrukking: "Ik geef Never met een warme hand" krijgt met betrekking tot handtrans-
plantaties wel een heel bijzondere betekenis.

9. Men spreekt ten onrechte over een donortekort; ongetwijfeld wordt een tekort aan
daadwerkelijk aangemelde en geeffectueerde donoren bedoeld.
(Dit proefschrift)

10. De Inspectie Volksgezondheid dient zieh meer te richten op het stimuleren en bevorderen
van kwaliteitsverbetering van processen in gezondheidsinstellingen in plaats van zieh te
beperken tot controle op de naleving van allerhande (kwaliteits)richtlijnen.

11. Gelet op de speeifieke aspecten van de Chirurgie zou een globale omschrijving van de
werktijden van assistenten in opleiding in deze discipline beter aansluiten bij de behoefte
aan flexibiliteit dan de huidige, te rigide regelgeving.
(Dixit G. Kootstra, 23 november 2000).


