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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 
 

Kidney transplantation from donors after cardiac death  
Ways to improve DCD kidney donation and transplantation 

 
1. De lange termijn resultaten van nieren van gecontroleerde versus ongecontroleerde 

donoren na hartstilstand zijn vergelijkbaar, daarom kunnen nieren van ongecontroleerde 
donoren na hartstilstand na zorgvuldige selectie geaccepteerd worden voor transplantatie 
(dit proefschrift). 

 
2. Ondanks dat er meerdere risicofactoren zijn voor primaire non-functie, is er vooralsnog geen 

betrouwbare voorspeller voor transplantatie uitkomst van nieren van donoren na 
hartstilstand te benoemen. De beslissing om een donornier wel of niet te accepteren voor 
transplantatie blijft multifactorieel (dit proefschrift). 

 
3. Van de onderzochte parameters die invloed hebben op de nierfunctie na transplantatie van 

nieren van ongecontroleerde donoren na hartstilstand lijkt donorleeftijd de beste voorspeller 
te zijn (dit proefschrift). 

 
4. Met de juiste maatregelen is het percentage primaire non-functie bij nieren van donoren na 

hartstilstand drastisch te verminderen zonder het aantal donoren te verkleinen (dit 
proefschrift). 

 
5. Wanneer artsen elke dag twee artikelen zouden lezen van de zes miljoen medische 

artikelen die jaarlijks gepubliceerd worden, lopen ze na één jaar 82 eeuwen achter. (Miser 
W.F. Critical appraisal of the literature. J Am Board Fam Pract 1999;12:315-33) 

 
6. De grootste winst in orgaandonatie is mogelijk te halen in training van professionals in de 

communicatie rondom donatie, uitbreiding van de mogelijkheden voor orgaandonatie op de 
spoedeisende hulp en donorwerving buiten het ziekenhuis. (Wanneer geen maatregelen 
worden getroffen, zullen steeds minder patiënten met terminaal orgaanfalen door een 
transplantatie geholpen kunnen worden.) (Vorstius et al., NTvG 2012;156:A4418) 

 
7. Kwaliteit van zorg is niet zo nauwkeurig te meten dat ziekenhuizen in een ranglijst geplaatst 

kunnen worden, laat staan dat deze gebruikt kan worden om het beste ziekenhuis van 
Nederland aan te wijzen. (Siregar et al., NTvG 2013;157:A5487) 

 
8. Als er wind staat, is het bijna altijd tegen. Maar de pessimist klaagt over de wind, de optimist 

verwacht dat de wind draait en de realist stelt de zeilen bij. (William Arthur Ward, aangevuld 
door M.W. Smulders) 

 
9. Nothing exists for itself alone, but only in relation to other forms of life (Charles Darwin). 

ofwel: individualisme is - filosofisch èn biologisch gezien – afkeurenswaardig. 
 

10. Iedereen die in geval van ziekte verwacht een donororgaan te ontvangen zou zelf ook als 
donor geregistreerd moeten staan. 

 
Pieter Hoogland 

Maastricht, 28 maart 2014 


