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Stellingenn behorende bij  het proefschrift 

'Improvementss in the use of plasma creatinine as a marker  of the 

glomerularr  filtration  rate' 



I I 



1.. De plasma creatinine concentratie en een rekensom van tien seconden zijn bijna net zo 

nauwkeurigg als maat voor de nierfunctie als een meting van zes uur. 

2.. Een traag werkend medicijn tegen een maagzweer heeft een snel effect voor berekening 

vann de nierfunctie. 

3.. De medische wereld wordt wel eens als behoudend afgeschilderd. Het feit dat een 

laboratoriummethodee uit 1886 nog steeds wordt gebruikt doet hier geen goed aan. 

4.. Bij patiënten met diabetische ketoacidose wordt het plasma creatinine vaak onjuist 

geïnterpreteerdd als gevolg van de gebruikte bepalingsmethode. 

5.. Bij een sterk gestoorde nierfunctie wordt de relatieve overschatting van de nierfunctie op 

basiss van het plasma creatinine niet volledig door cimetidine gecorrigeerd. 

6.. De plasma creatinine concentratie na toediening van cimetidine is een geschikte maat 

voorr follow-up van de nierfunctie. 

7.. De gouden standaard voor nierfunctiemeting, de urineklaring tijdens continue infusie van 

inuline,, kan nog worden verbeterd door een correctiefactor voor een stijgende of dalende 

trendd in de plasma inuline concentratie toe te passen (Medicine 1964; 43: 547-592). 

8.. Blaascatheterisatie is niet nodig voor een nauwkeurige nierfunctiemeting (Neth J Med 

1977;1977; 20:97-103). 

9.. Een toenemend gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer zal het aanbod van 

donororganenn verhogen. 

10.. Het gebruik van de trap in plaats van de lift vermindert onze westerse 

gezondheidsrisico's;; het gebruik van de racefiets in plaats van de auto brengt daarentegen 

groteree risico's met zich mee. 

11.. De gemeente Amsterdam maakt zich met het erfpachtbeleid, dat grote sommen geld in 

haarr kas doet vloeien, schuldig aan grondspecuktie in plaats van deze tegen te gaan. 

12.. De regel dat een roeiwedstrijd pas gewonnen is als de stuurman over de finish komt, 

onderstreeptt de onmisbare rol die deze persoon tijdens de wedstrijd heeft. 

13.. Generaal Pinochet heeft 28 jaar geleden de export van de Chileense cultuur mogelijk 

gemaakt. . 

Fritss Kemperman Amsterdam,, 11 september 2001 




