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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

Kidney donation after cardiac death
1.

Kindernierdonatie na hartstilstand kan op ethisch verantwoorde wijze en met vergelijkbare
resultaten als volwassen nierdonatie bijdragen aan een wezenlijke toename van het aantal
beschikbare donornieren (dit proefschrift).

2.

De vaatweerstand van een donornier gedurende machinepreservatie is een significante
voorspeller van primaire non‐functie en dient te worden meegenomen in de
multifactoriële beslissing een nier wel of niet te accepteren voor transplantatie (dit
proefschrift).

3.

Ultrasound dilution is een nieuwe, valide en reproduceerbare techniek om het
intravasculaire volume en daarmee de ischemische schade van donornieren op de machine
te bepalen (dit proefschrift).

4.

Transplantaatfalen kan worden voorkomen door vroege detectie van pathologie. BOLD
MRI is een geschikte methode voor een niet‐invasieve meting van de functie en oxygenatie
van de nier na transplantatie (dit proefschrift).

5.

Alhoewel de term ‘donation after cardiac death’ anders doet vermoeden werd het hart
van 3 zuigelingen na hartdood (cardiac death) geresusciteerd en getransplanteerd (Boucek
et al., NEJM 2008). In dit licht zou er ruimte zijn voor ten minste een ethische discussie
over ‘donation before cardiac death’.

6.

Om de kosten in de gezondheidszorg te drukken zou men kunnen beginnen met het
zorgvuldig opstellen van een reanimatiebeleid bij elke klinische patiënt. Daar dit een
moeilijke beslissing is dient onderwijs hierin te worden gegeven met eenzelfde prioriteit
als andere klinische procedures (Tulsky et al., Arch Int Med 1996).

7.

Zowel het aantal registraties in het donorregister als bewustwording van de risico’s van
motorrijden kan worden vergroot door een koppeling tussen het behalen van het
motorrijbewijs en registratie in het donorregister; een win‐winsituatie.

8.

In het kader van 'centralisatie en aantallen' zou het voor de hand liggen de uroloog te
betrekken in de laparoscopische donornefrectomie.

9.

Ergens als een berg tegenop zien heeft na het fietsen van de Marmotte pas echt betekenis
gekregen.

10. Alles komt goed; zo niet dan toch (JG Bloemen).

Eva de Vries, 6 september 2013

