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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Experimentall  and clinical studies on 
peritoneall  physiology and morphology 

duringg chronic peritoneal dialysis 



1.. Het chronisch peritoneale dialyse model in het konijn is geschikt 
voorr herhaalde onderzoekingen van de peritoneale functie. 

2.. Amphotericine B heeft geen klinisch relevante toepassing t.a.v. de 
behandelingg van ultrafiltratie falen in peritoneale dialyse patiënten. 

3.. Kwik remt peritoneaal aquaporine-1 gemediëerd watertransport. 
4.. Het lijk t niet waarschijnlijk dat stikstofoxide betrokken is bij de 

regulatiee van de peritoneale doorgankelijkheid tijdens stabiele 
peritonealee dialyse. 

5.. Het chronisch peritoneaal infusie model in de rat is het eerste lange 
termijnn PD model waarin zowel veranderingen in de peritoneale 
functiee als structuur bestudeerd worden. 

6.. Een reuze rat is meer dan een kermisattractie. 
7.. De aanwezigheid van een kunstmatig aangebrachte vloeistof in de 

buikholtee is op zich geen oorzaak voor het ontstaan van pathologie. 
8.. Fysiologische en morfologische veranderingen van het peritoneum 

ontwikkelenn zich, ook in afwezigheid van uremie, na chronische 
blootstellingg aan glucose bevattende dialyse vloeistoffen. 

9.. Progressieve neoangiogenese in het peritoneum van long-term 
peritonealee dialyse patiënten kan de toename in het transport van 
deeltjess met een laag molecuul gewicht en de ontwikkeling van 
ultrafiltratiee falen verklaren. 

10.. Vascular endothelial growth factor (VEGF), geïnduceerd door 
chronischee blootstelling aan glucose bevattende dialyse vloeistoffen, 
speeltt een rol in de peritoneale neoangiogenese die waargenomen 
wordtt bij lange termijn behandelde peritoneale dialyse patiënten. 

11.. Dehydratie of haemoconcentratie beïnvloedt de peritoneale 
permeabiliteitt slechts in zeer beperkte mate. 

12.. Diffusiecorrectie van natrium is noodzakelijk wanneer een groot 
concentratiee verschil bestaat tussen de initiële dialysaat natrium 
concentratiee en de plasma natrium concentratie, om overschatting 
vann ultrafiltratie falen door verminderd transcellulair water transport 
tee voorkomen. 

13.. De vocativus 'spoelt u maar' hoort niet alleen thuis op de afdeling 
Kaakchirurgie. . 

14.. Binnen een jaar verhuizen, dis schrijven en huwen zou in een 
doctorsromann niet misstaan. 

15.. Peperdure tijden zijn er al sinds de V.O.C. 
16.. Ignorance never settles a question. 

Machteldd Zweers, mei 2000 


