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Stellingen n 

1.. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, hebben jong volwassenen met een op de 
kinderleeftijdd verworven terminale nierinsufficiëntie een normale mentale gezondheid (dit 
proefschrift). . 

2.. Hypertensie is een onderbehandelde, levensbedreigende aandoening bij jong volwassenen met 
eenn niertransplantaat (dit proefschrift). 

3.. Langdurige peritoneaal dialyse bij kinderen kan leiden tot aortaklepverkalkingen op jong 
volwassenn leeftijd (dit proefschrift). 

4.. Terminale nierinsufficiëntie bij kinderen leidt in ruim 30% van alle patiënten tot ernstige 
botafwijkingenn op volwassen leeftijd, ondanks een geslaagde niertransplantatie (dit proefschrift). 

5.. Een lage intelligentie bij volwassenen met nierinsufficiëntie sinds de kinderleeftijd, zoals gemeten 
mett de meest gangbare intelligentietest, lijk t het gevolg te zijn van een gedurende de behandeling 
opgelopenn achterstand in opleiding (dit proefschrift). 

6.. Vaatveranderingen, die acute hartdood tot gevolg kunnen hebben, worden bij jong volwassen 
patiënten,, die op de kinderleeftijd een terminale nierinsufficiëntie hebben ontwikkeld, in dezelfde 
matee aangetroffen onder getransplanteerde als onder dialysepatiënten (dit proefschrift). 

7.. Het gebruik van cyclofosfamide als behandeling van glomerulopathieën is een belangrijke 
oorzaakk van maligniteiten bij jong volwassenen met nierinsufficiëntie sinds de kinderleeftijd (dit 
proefschrift). . 

8.. Veel artsen onderschatten de invloed van tandvleeshypertrofie en overbeharing ten gevolge van 
cyclosporinegebruikk op het welzijn van getransplanteerde pubers. 

9.. Achterdocht is een uitstekende eigenschap voor arts en patiënt. 

10.. Sommige patiënten hebben voor een goede kwaliteit van leven baat bij een genuanceerde naleving 
vann medische voorschriften. 

11.. Kwaliteit van leven wordt bepaald door de mate waarin de gebeurtenissen in het leven zich 
verhoudenn tot de verwachtingen van het leven, en niet door de gebeurtenissen zelf (Alison J Carr, 
Britishh Medical Journal, 322:1240-1243, 2001). 

12.. De gemoedstoestand van iedere revolutionair is het best geïllustreerd met de verzuchting van een 
guerrillastrijderr uit een van Peter van Straaten's tekeningen: " Laten we gewoon iedereen 
doodschieten". . 

13.. Spraakmakende politici zijn (levens)gevaarlijk. 

14.. Daags na de staking is een stakende arts altijd tijdelijk goedkoper. 

15.. Het Academisch Ziekenhuis is als een sprookjesbos. Aan de rand geurt het bos en zingen de 
vogelss dat het een lust is. Als u dieper in het bos komt wordt het spannender: geluiden nemen toe, 
hett struweel wordt dichter en de contouren van het pad vervagen. Als u nog verder gaat, raakt u 
hett pad bijster. Eens zult u de heks herkennen. 




