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STELLINGEN

BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

VAN

J J J.M. WIRTZ



1. Als het streefgewicht van normotensieve chronische dialysepatiënten tij-
dens erythropoietinebehandeling regelmatig wordt bijgesteld aan de hand
van gegevens, verkregen door middel van de echografie van de vena cava
inferior, dan treedt bloeddrukstijging zelden op.

2. Chronische dialysepatiënten met een renale anemie hebben een signifikant
verhoogd percentage pathologisch gekronkelde capillairen in de nagelriem.
Tijdens behandeling met erythropoietine neemt het aantal signifikant af.

3. Tijdens behandeling met erythropoietine wordt de eind-diastolische dia-
meter van het linker ventrikel kleiner. Dit zou mede veroorzaakt kunnen
worden door een verminderde veneuze terugvloed als gevolg van een
verhoogde blocdviscositeit en een verhoogde vaatweerstand.

4. De plasma volumepreservatie tijdens hemodialyse is bij lage hematocriet
en hoge hematocriet, na behandeling met erythropoietine, gelijk.

5. Tijdens behandeling met recombinant humaan erythropoietine kunnen
potentieel prothrombotische veranderingen in de hemostase zowel als in
het fibrinolytisch systeem worden waargenomen.

6. Thrombosering van de vaatanastomose kort na niertransplantatie is signifi-
kant gecorreleerd met het preoperatieve hemoglobinegehalte.
(ƒ>«>* e/ o/, .MSN 4; 954, /99J)

7. De kans op het krijgen van een CMV-infektie na niertransplantatie wordt
signifikant vergroot door de aanwezigheid van het HLA-Dr-7-antigeen bij
de ontvanger.

Kt-/«/, Lane*/ J4/,- i: 494-495,



8. Zoutgevoelige borderline hypertensieven hebben een verminderde arteriè'le
compliantie.
f Draa(/>r /»e/ a/,

9. De door gebruik van een lagere dialysaattempcratuur toegenomen hemo-
dynamische stabiliteit tijdens gekombineerde ultrafiltratie/hcmodialyse be-
rust voor een belangrijk deel op een verbetering van de vencuzc
reaktiviteit.
f Vaw KMI/* WWM « o/. 7/tiW 4; i 9 i .

10. Juist in tijden van economische tegenspoed zou het Ministerie van Onder-
wijs & Wetenschappen voor bezuinigingen moeten worden gespaard.

11. Gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de validiteit van kcuringsinstru-
menten en naar de maatschappelijke betekenis van keuringen als geheel is
gewenst.

12. Aan sommige kunst is geen kunst aan.


