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Om bloeddrukdalingen tijdens hemodialyse bij cardiaal
gecompromitteerde patienten te voorkomen moet individueel de
optimale snelheid van ultrafiltratie empirisch worden vastgesteld.

£>/Y proe/sc/?/yYY.

Bij cardiaal gecompromitteerde patienten heeft net intraveneus
toedienen van 100 ml hydroxyethylzetmeel-10%, ondanks
continuering van de ultrafiltratie, een klinisch belangrijk effect op de
preservatie van het bloedvolume.

D/Y proe/sc/wYY.

Tijdens hemodialyse is bij cardiaal gecompromitteerde patienten met
frequente bloeddrukdalingen een lage calcium concentratie van het
dialysaat gecontra'indiceerd.

De stijging in kerntemperatuur is de voornaamste oorzaak voor de
gestoorde vasculaire reactiviteit tijdens hemodialyse.

0/Y

Het verschil in vasculaire reactiviteit tussen geTsoleerde ultrafiltratie en
hemodialyse wordt bepaald door het verschil in energiebalans tussen
deze behandelingsmethoden.

0/Y proe/sc/mYY

Middels een on-line closed-loop biofeedback systeem dat ingrijpt op de
fysiologische regulatiemechanismen tijdens hemodialyse, moet het
mogelijk zijn in de toekomst intradialytische bloeddrukdalingen tot een
minimum te beperken.

D/Y p/-oe/sc/?/vYr

Ondanks een significant hogere incidentie van een vertraagde
transplantaat nierfunctie bij nieren van non-heartbeating donoren is de
5-jaars transplantaatoverleving vergelijkbaar met die van heartbeating
donoren.
W/)/7e/7 /?/W, era/. Z.a/7cef 7SS5; 345;7067-70.



Matching voor HLA-DR heeft geen toegevoegde waarde bij een
protocollaire bloedtransfusie in net kader van niertransplantatie
voorbereiding.

., era/. 7>a/7sp/a/7 far/on 7SSS; 67;7O2S-35.

Er is niets dat in net donker waarheid zou worden.
/4//es3A?(//'o £?a/vcco, Oceaa/7 van ee^ zee.

10 Het op internet vrijgeven van de gemiddelde wachttijd voor opname en
behandeling in ziekenhuizen, veronderstelt dat elke patient toegang
heeft tot deze informatiebron en mag niet de schijn wekken dat hierbij
ook indirect informatie wordt vrijgegeven over de kwaliteit van de
zorg.

11 Het getuigt van weinig koopmanszin dat wetenschappers hun eigen
product namelijk de wetenschappelijke tijdschriften, voor duur geld
terug kopen van de uitgevers. Het wordt zelfs bizar als de
wetenschappelijke bibliotheken, de informatiebron voor deze
wetenschappers, er financieel aan onderdoor dreigen te gaan.


