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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Angiopoietins in renal replacement therapy

Welmoet Westendorp
29 juni 2015

1. Het angiopoietine/Tie2-mechanisme tijdens dialyse, hersendood en 
transplantatie is complex maar opheldering is van belang voor het testen van 
interventiemogelijkheden – dit proefschrift

2. Renale Ang2 excretie verandert het eerste half uur na reperfusie niet – dit 
proefschrift

3. Het is aannemelijk dat hersendood leidt tot een verminderde expressie van 
Tie2 in de nier – dit proefschrift

4. Niet alleen de expressie en beschikbaarheid van Angiopoietine-1 en 
Angiopoietine-2, maar ook Tie2 expressie zou een interventiedoel kunnen 
zijn bij het onderzoeken van de therapeutische mogelijkheden van het 
angiopoietine/Tie2-systeem – dit proefschrift

5. Dat systemisch Angiopoietine-2 geassocieerd is met graft failure en mortaliteit in 
niertransplantatieontvangers van een overleden donor suggereert een actieve 
rol van Angiopoietine-2 in postmortale niertransplantatie – dit proefschrift

6. Het genetisch Angiopoietine-2 profiel van niertransplantatieontvangers die 
een nier hebben ontvangen van een overleden donor is geassocieerd met 
death censored graft survival – dit proefschrift

7. Actie is de sleutel tot het bereiken van elk doel

8. Een OK playlist zou minimaal moeten bestaan uit Frank Sinatra’s ‘I’ve got you 
under my skin’ (chirurg), Bachman Turner Overdrive’s ‘You ain’t seen nothing 
yet’ (coassistent), Ed Sheeran’s ‘Bloodstream’ (anesthesist) met als toegift ‘You 
see the trouble with me’ (Black Legend) van de OK-planner.

9. Work from your instinct and feeling, take risks and be fearless – Anna Wintour

10. Geneeskundestudenten dwingen eerder in de Bachelor een specialisatierichting 
te kiezen gaat ten tijde van het afstuderen meer twijfel opleveren 

11. Bij de drang om je horizon te verbreden zou je niet op zoveel weerstand 
moeten stuiten 

12. Delen is hebben – Link, de Parade Amsterdam 2014


