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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Initiationn of dialysis treatment. Towards an evidence-based guideline 

1.. De bevinding dat het toevoegen van de ernst van de bijkomende ziekte het 
risicoo van sterfte niet beter bepaalt is relevant voor onderzoekers, maar sluit 
niett aan bij de beleving van de patiënt, (ditproefschrift) 

2.. De ureumconcentratie zou altijd bepaald moeten worden in een urine 
monsterr van patiënten met chronische nierinsufficiëntie, zoals dat nu al geldt 
voorr de creatinineconcentratie. (dit proefschrift) 

3.. Het type patiënt dat kiest voor hemodialyse verschilt van het type dat kiest 
voorr peritoneale dialyse, (dit proefschrift) 

4.. Dat we geen aanwijzingen hebben kunnen vinden om het huidig beleid in 
Nederlandd wat betreft starten van dialysebehandeling aan te passen 
betekentt niet dat het huidige beleid optimaal is. (dit proefschrift) 

5.. Een instrument om kwaliteit van leven te meten gebruiken voordat dit 
gevalideerdd is, zegt meer over de kwaliteit van de onderzoekers dan over de 
gemetenn kwaliteit van leven. 

6.. Tailoring a guideline to fit an individual patient is the essence of clinical 
judgement.. DM Eddy. 1996 

7.7. For a difference to be a difference, it has to make a difference. Getrude Stein 

8.. Kort en bondig duurt het langst. 

9.. Het is de hoogste tijd dat het Bulderbos tot stiltegebied wordt uitgeroepen. 

10.. Vroeg of laat starten geeft een significant verschil in reistijd. 

Jokee Korevaar, december 2001 




