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Stellingen behorende bij het proefschrift 
'Microalbuminuria and cardiovascular risk factors in type 2 diabetes mellitus' 

1 Bij het kiezen van een urineverzamelmethodc voor het kwantificeren van micro-
albuminurie dient het criterium variabiliteit tenminste even zwaarwegend te zijn 
als de criteria sensitiviteit en specificiteit, (ditproefschrift) 

2 Dyslipidemie is een behandelbare determinant van de snelheid van progressie 
van microalbuminurie, (dit proefschrift) 

3 Hyperhomocysteïnemie is sterker gecorreleerd met macrovasculaire dan met 
microvasculaire complicaties van type-2-diabetes mellitus, (ditproefschrift) 

4 Het verband tussen microalbuminurie en cardiovasculaire autonome dysfunctie 
kan een bijdrage leveren aan het verklaren van de prognostische waarde van 
micoalbuminurie voor cardiovasculaire sterfte, (ditproefschrift) 

5 De term 'risicofactor' ter aanduiding van het verband tussen microalbuminurie 
en cardiovasculaire ziekte dient te worden vermeden. 

6 Bij aanwezigheid van hyperchloremische metabole acidose is de urine-pH ongeschikt 
als screenend onderzoek voor de diagnose renale tabulaire acidose. 
(Archives of Internal Medicine 1996;156:1629-1636) 

7 Trimethoprim kan een belangrijke stijging van de plasma-homocysteïneconcentratie 
veroorzaken. (Lancet 1998;352:1827-1828) 

8 De helft van de patiënten met het volwassen type van myotone dystrofie wordt 
niet ouder dan 60 jaar. (C.E.M, de Die-Smulders, Brain 1998;121:1557-1563) 

9 Een niet-significante confounder kan significant confounden. 

10 Het dichotomiseren van continue biologische variabelen is in het kader van 
pathofysiologisch onderzoek in beginsel stompzinnig. 

11 Twijfelzucht is een irritante doch essentiële karaktereigenschap voor een internist. 

12 Wind mee is wind tegen als je de andere kant op wilt. (All Stars, J. van de Velde, 1997) 

13 Op de tocht zitten is binnen lekker uitwaaien en dus bij uitstek goed voor oude 
en vatbare mensen. 

14 It's not the fall that kills you, it's the sudden stop. (Down by lain), J. Jarmusch, 1986) 

15 All docters are equal, but... 

16 Pluk morgen. (Salt Lake City, 1990) 

Yvo Smulders, oktober 1999 
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