
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Infections in peritoneal dialysis patients: Incidence, determinants and the
association with peritoneal transport

van Diepen, A.T.N.

Publication date
2015
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Diepen, A. T. N. (2015). Infections in peritoneal dialysis patients: Incidence, determinants
and the association with peritoneal transport. [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/infections-in-peritoneal-dialysis-patients-incidence-determinants-and-the-association-with-peritoneal-transport(73600efa-5fe3-4792-b2ac-c511b941d219).html


Stellingen behorende bij het proefschrift

INFECTIONS IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS 
Incidence, determinants and the association with peritoneal transport

1. Patiënten die behandeld worden met peritoneale dialyse ontwikkelen meer 
infecties op dialyse dan hemodialyse patiënten. Dit proefschrift

2. Het onderscheid tussen infecties die al dan niet gerelateerd zijn aan de dialyse 
techniek is van belang bij het beoordelen van onderliggende pathofysiologie en 
het ontwikkelen van mogelijke interventies. Dit proefschrift

3. De uitputting van de energiereserves van het lichaam is een even sterke risico 
factor voor het ontwikkelen van infecties in patiënten die behandeld worden 
met peritoneale dialyse als hemodialyse. Dit proefschrift

4. Patiënten die behandeld worden met peritoneale dialyse hebben na een 
huidpoortinfectie een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van peritonitis. 
Dit proefschrift

5. Hoewel geen van de individuele criteria van Bradford Hill exclusief bewijs levert 
voor causaliteit, kan de gezamenlijke toepassing van de criteria helpen om de 
beschikbare literatuur te evalueren. Hill AB. Proc R Soc Med 1965; 58: 295-300.

6. Blootstelling van de peritoneale holte aan hoge doses glucose is niet geassocieerd 
met een verhoogd risico op peritonitis. Dit proefschrift

7. Hoewel de incidentie van peritonitis de afgelopen decennia sterk gedaald is, 
blijft de preventie van deze infectie essentieel om de ontwikkeling van een snelle 
peritoneale transport status uit te stellen. Dit proefschrift

8. Reeds één enkele peritonitis episode is geassocieerd met een verandering in het 
beloop van het peritoneale transport. Dit proefschrift

9. “Not everything that counts can be counted, and not everything that can be 
counted counts.” Cameron WB. Informal Sociology 1963; p. 13

10. “The important point is not to miss the journey of your life by worrying about its 
destination.” Prof. dr. Dimitrios G. Oreopoulos (1936 - 2012)
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