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Stellingen behorende bij het proefschrift

Diagnostic and therapeutic strategies in
renal artery stenosis
Maastricht, 30 november 2007
Marieke van Onna
1. De voorspellende waarde van de criteria van Mann-Pickering en van The Working
Group on Renovascular Hypertension voor de aanwezigheid van een nierarteriestenose is gering. (dit proefschrift)
2. Het vóórkomen van een nierarteriestenose wordt beter voorspeld door de mate van
extra-renale atherosclerose dan door de hoogte van de bloeddruk. (dit proefschrift)
3. Het frequente vóórkomen van aanzienlijke verschillen in nierdoorbloeding tussen de
twee nieren onderstreept het belang van het bestuderen van beide nieren
afzonderlijk. (dit proefschrift)
4. De functionele consequenties van een nierarteriestenose lijken meer bepaald te
worden door de asymmetrische perfusie dan door de ernst van de vernauwing. (dit

proefschrift)
5. Het is niet waarschijnlijk dat revascularisatie van atherosclerotische nierarteriestenose leidt tot verbetering van de nierfunctie. (dit proefschrift)
6. Het consequent toepassen van een eenvoudige klinische beslisregel wanneer men
een nierarteriestenose wil uitsluiten, zal uiteindelijk kostenbesparend werken.
7. De kwaliteit van de conclusiesectie in gepubliceerde studies zou sterk verbeteren
indien het mogelijk zou zijn de eerste auteur te verplichten zelf de statistische
analyse te doen of zich in elk geval grondig te verdiepen in de beperkingen ervan.
8. Aangezien niet direct toegepaste kennis deels verloren gaat, zal het naar alle
waarschijnlijkheid kosteneffectief zijn basisartsen die onderzoek doen aan te stellen
als AGIKO in plaats van als AIO.
9. Artsen die hun neus op halen voor de zorg voor “de chronische patiënt” realiseren
zich vaak onvoldoende dat vele “chronische patiënten” eens “acuut” zijn geweest en
dat adequate zorg voor deze patiënten menigmaal voorkomt dat deze situatie zich
herhaalt.
10. Politieke partijen die voor een referendum zijn, zouden ook moeten aangeven hoe
zij de opkomst willen stimuleren.
11. Het is momenteel exact twee keer gemakkelijker Maastricht te verlaten dan er naar
toe te gaan. (dienstregeling Nederlandse Spoorwegen 2007)

