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Stel l ingenn behorende bij  het proefschrif t 

'Determinant ss of O u t c o me in Dia lys is' 

Kit/}Kit/}  jc/ot'/; Amsterdam, " september 2(100 

!.. Internationale standaardisatie van tic classificatie van comorbiditcit vergroot 

hett inzicht in tie oorzaken van verschillen in ovcrlevmgscijters van dialvse-
p<< ipnlaries. dit proefschrift 

2.2. Binnen tie huidige variatie in verstrekte dialvsedosis bepalen vooral patiënt-
gebondenn factoren de uitkomsten van dialvscbchandcling, dit proefschrift 

3.. ( joede bloeddrukregulatie en de afwezigheid van ovcrvulhng verdienen een 
belangrijkee plaats in de definitie van adecjuate dialvse. dit proefschrift 

4.. De serum albumineconcentratie is een slechte marker voor de voedings-

toestandd van dialvsepatiënten. dit proefschrift 

5.. ( )ndcrzock naar het optimaliseren van elk der dialvsemodaliteiten zal op den 

duurr meer winst voor tic patiënt opleveren dan onderzoek naar verschillen in 

patiëntoverlevingg tussen deze modaliteiten. 

o.. Prospective studies are needed to determine whether anti-bacterial or anti-viral 

treatmentt mav improve the cardiovascular and nutritional status of dialysis 

patients.. P. Stenvwkel et a/.: Xephivl Dial Transplant 15:953-960, 2000 

~.~. I'.en correctie voor baseline verschillen tussen groepen verhult soms meer dan 

datt de/e verheldert. 

8.. De invoering van een 'geen bezwaar' systeem voor orgaandonatie zal de 
mortaliteitt onder dialysepatiënten doen toenemen. 

9.. In een maatschappij die van elk individu verlangt dat deze deelneemt aan het 

arbeidsproces,, behoort een goed georganiseerde voor een ieder toegankelijke 
kinderopvangg tot de eerste "lcvcns"bchocftcn. 

In.. "1 he important thing is to not stop t|iicslioning." filbert ïiitisteiii 




