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Stellingen behorende bij het proefschrift

Nutritional and metabolic aspects 
of the hepatorenal axis

 1.  Patiënten met diabetische nefropathie en patiënten die een niertransplantatie 
hebben ondergaan blijken, als het op de nierfunctie aankomt, beter af te zijn met 
een hoog-normaal bilirubine (dit proefschrift).

 2.  Het beschermende effect van bilirubine op de nier wordt niet verklaard door een 
hoog hemoglobine (dit proefschrift).

 3.  Mannen met een mediterraans voedingspatroon hebben een hogere bilirubine 
concentratie dan mannen met een ander voedingspatroon. Of de hogere bilirubine 
concentratie bijdraagt aan een langduriger leven valt nog te bezien (dit proefschrift).

 4.  Het optimale dieet van een niertransplantatiepatiënt bevat net zo veel eiwit als het 
dieet van een dialysepatiënt (dit proefschrift).

 5.  Alanine aminotransferase is nagenoeg zonder betekenis als voorspeller van 
chronische nierschade bij patiënten met diabetes (dit proefschrift).

 6.  Niertransplantatiepatiënten kunnen beter spiermassa dan zware botten aanwenden 
als excuus voor een hoog BMI (dit proefschrift).

 7.  Aangezien niet-lineaire associaties de norm zijn in het menselijk lichaam, is  het 
zorgwekkend dat niet-lineaire associaties de uitzondering zijn in het huidige 
wetenschappelijk onderzoek. 

 8.  De crosstalk die er is tussen de lever en de nier en diverse andere organen, 
benadrukt niet alleen het belang van een brede klinische blik maar ook het gevaar 
van superspecialisatie.

 9.  Verwar activiteit nooit met progressie.

 10.  Slechts de dosis maakt het vergif (Paracelsus, 16e eeuwse arts).

 11.  Zeg nooit dat je niet genoeg tijd hebt. Je hebt precies evenveel uren per dag als 
Michelangelo, Leonardo da Vinci, en Albert Einstein (H. Jackson Brown).

 12.  De mens zou minder moeten vertrouwen op medicijnen; er zijn maar weinig 
aandoeningen die werkelijk te genezen zijn (Kris Verburgh).
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Groningen, april 2015


