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Stellingen 
 

 behorende bij het proefschrift  
“Mineral metabolism and clinical outcomes in dialysis patients”  

 
1. Controle en regulatie van de calcium-fosfaathuishouding is reeds tijdens de 

predialysefase van groot belang. (dit proefschrift) 
 
2. De huidige bovengrens voor fosfaatconcentraties aanbevolen door K/DOQI zou 

naar beneden bijgesteld moeten worden om overmatige sterfte te voorkomen.  
(dit proefschrift) 

 
3. Aangezien meer dan 65% van de dialysepatiënten last heeft van spier- en 

huidklachten, verdienen symptomen als uitkomstmaat van de dialysebehandeling 
meer aandacht in klinisch onderzoek. (dit proefschrift) 

 
4. Standaard thoraxfoto’s kunnen in de klinische praktijk gebruikt worden om 

patiënten met nierinsufficiëntie te screenen op vasculaire calcificaties. (dit proefschrift) 
  
5. Het ontstaan van aortacalcificaties kan het verband tussen een verstoorde calcium-

fosfaathuishouding en toegenomen sterfte slechts ten dele verklaren. (dit proefschrift) 
 
6. Bevordering van therapietrouw bij dialysepatiënten zou een prominentere plaats 

moeten krijgen in de behandeling van verstoringen in de calcium-
fosfaathuishouding. (dit proefschrift) 

 
7. De slogan “melk is goed voor elk” blijkt niet op te gaan voor patiënten met 

terminale nierinsuffiëntie. 
 
8. Hearts and kidneys: if one is diseased, better take a close eye on the other. 
 
9. England and America are two countries separated by a common language.  

(George Bernard Shaw) 
 
10. Anders dan het woord doet vermoeden is een epidemioloog niet een expert in het 

ontwikkelen van biologische wapens. (Miquel Bulnes in “Lab”) 
 
11. Soms maken omwegen het een stuk aangenamer je uiteindelijke doel te bereiken. 
 
 
Marlies Noordzij 
Amsterdam, 25 juni 2008 


