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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Immunological and clinical strategies
in renal transplantation

van Maarten Christiaans

Maastricht, 17 december 1999



Bij potentiele nierontvangers met een negatieve cytotoxiciteits
kruisproef die zijn voorbereid volgens het protocol van het Maastrichts
laboratorium voor weefseltypering, heeft de flow cytometry kruisproef
geen toegevoegde waarde ten aanzien van de prognose van het
transplantaat.

De relatieve verandering in fluorescentie-ratio van donor-specifieke
kruisproeven na niertransplantatie heeft een significant voorspellende
waarde voor de transplantaatoverleving.

p/-oe/sc/mYf.

Aangezien de duur van de koude ischemie periode een belangrijke
invloed heeft zowel op het direkt functioneren als op de lange termijn
prognose van een postmortaal niertransplantaat, dienen de
orgaanuitwisselings-organisatie en het transplantatie-ziekenhuis zieh in
te spannen om deze zo kort mogelijk te maken.

D/r p/oe/sc/7/yYr.

Voor detectie van HLA antistoffen in sera zijn de uitslagen van
cytotoxiciteits-testen niet vervangbaar door die van ELISA (Prastat). De
combinatie van de uitslagen heeft een betere predictieve waarde voor
acute rejectie dan de uitslag van iedere test afzonderlijk.

De dosering mycophenolate mofetil dient, indien toegepast in
combinatie met tacrolimus, na twee ä drie weken gehalveerd te
worden om accumulatie van de actieve metaboliet te voorkomen.

Het transfunderen van 66n eenheid leucocyten-arm erythrocyten-
concentraat leidt bij slechts een beperkt aantal patienten tot de
vorming van HLA klasse I antistoffen. De vorming van deze antistoffen
is niet gerelateerd aan HLA-DR match tussen transfusie-donor en
-ontvanger.



7 Gezien het maatschappelijk belang van transplantatie hoort dit
onderwerp in het leerplan voor het voortgezet onderwijs.

8 De toename in vetmassa na niertransplantatie komt vooral door een
gebrek aan lichaamsbeweging.

c/e/7 /Va/n f C/V, er a/. 7>aA?sp/aA7far/on f/n

Het verschil in vasculaire reactiviteit tussen geVsoleerde ultraf iltratie en
hemodialyse wordt bepaald door het verschil in energiebalans tussen
deze behandelingsmethoden.
van tfe/- Santfe f/W, er a/. J >4m Soc A/ep/u/ ̂ >

10 Informatiebeheersing in de hulpverlening levert de noodzakelijke tijd op
voor kwaliteitsverbetering.

. 77jes/s, 74/am/ar/ 2000

11 Over twee weken weten wij of de millennium-problematiek een hype
was of realiteit. In beide gevallen is het een dure grap.


