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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

MODULATION OF RENAL ADMA HANDLING IN HYPERTENSION

1.

De verhoogde ADMA concentratie in het bloed bij hypertensieve patiënten
met geringe nierfunctiestoornissen kan niet worden verklaard door een
verminderde renale ADMA klaring (dit proefschrift).

2.

Intrarenale blokkade van angiotensine 2 receptoren door middel van
eprosartan, veroorzaakt een omkering van een netto extractie naar een
netto productie van ADMA door de nier (dit proefschrift).

3.

Het plaatsen van een stent bij patiënten met een nierarteriestenose leidt
tot bloeddrukdaling (dit proefschrift).

4.

In tegenstelling tot de situatie bij een unilaterale nierarteriestenose, draagt
bij patiënten met een bilaterale nierarteriestenose de verminderde klaring
wel bij aan een verhoogde plasma concentratie van ADMA in bloed (dit
proefschrift).

5.

De huidige preventieprotocollen maken het voor een arts gemakkelijker om
een gezond persoon te veranderen in een nieuwe patiënt dan een ziek
persoon te genezen.

6.

Een huisarts met goede communicatieve vaardigheden voorkomt
overbodige diagnostiek en verwijzingen.

7.

Zout discrimineert.

8.

De afkorting AIO staat niet voor niets ook voor All‐In‐One.

9.

Het begrip vriend heeft door de social media een andere betekenis
gekregen.

10.

Wetenschappelijke artikelen lees je het beste in bad.
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