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STELLINGEN N 

UNDERSTANDINGG AN D PREVENTING THE 

PERITONEALL DAMAG E CAUSED BY CONVENTIONAL 

DIALYSI SS SOLUTIONS 

Rozemarijnn van Westrhenen 

1.. Nieuwe dialyse vloeistoffen zijn belangrijk omdar ze in combinaties gebruikt kunnen 

wordenn en zo de blootstelling van het peritoneum aan glucose, glucose afbraak producten 

enn lactaat kunnen verminderen, (ditproefschrift) 

2.. Alpha-2-macroglobuline en albumine zijn bruikbare parameters voor het vaststellen van 

subklinischee peritonitis tijdens peritoneale expositie in de rat op de lange termijn, (dit 

proefschrift) proefschrift) 

3.. Inhibitie van de polyol pathway remt de schade die optreed tijdens peritoneale blootstelling 

aann lactaat/glucose (3.86%) dialyse vloeistof in de rat. (ditproefschrift) 

4.. ACE inhibitie beschermt tegen de ontwikkeling van fibrose gedurende peritoneale 

blootstellingg aan dialyse vloeistoffen in de rat, en beschermt ook tegen vaatnieuwvorming. 

{dit{dit  proefschrift) 

5.. Glucose afbraak producten zijn het belangrijkste in het voorkomen van peritoneale fibrose, 

maarr een combinatie van osmotische agentia biedt de meest uitgesproken bescherming wat 

betreftt angiogenese. {dit proefschrift) 

6.6. Een vrouw is duizend mannen te erg. Vader facob Cats 

7.. Gouden teugels maken een paard niet beter. Seneca, uit de Epistulae Morales 

8.. Twee carrières in een gezin is een belangrijk maatschappelijk verschijnsel. Werkgevers doen 

err goed aan om daar rekening mee te houden. Aukje Delahay en Marianne van der Pool, uit 

TweeTwee carrières op een kussen 

9.. Een "greenhorn" steekt het bowiemes zo in de gordel, dat de kling hem, als hij zich bukt, 

inn de kuit steekt. Karl May, uit Winnetou, het opperhoofd der Apachen 

10.. Wie goed ontmoet, doet goed. Olivier B. Bommel in Zoals mijn goede vader zei door 

MarienMarien Toonder 




