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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

ADPKD
Risk Prediction for Treatment Selection

1.  Met schattingsmethodes kan niervolume even betrouwbaar, maar veel sneller en 
makkelijker bepaald worden dan met de klassieke meetmethode (Hoofdstuk 2).

2.  Wanneer T2 in plaats van T1 gewogen MRI beelden gebruikt worden voor het 
meten van niervolume bij patiënten met ADPKD, hoeft er minder frequent een 
extra MRI gemaakt te worden, hetgeen tijd en kosten bespaart (Hoofdstuk 3). 

3.  Met behulp van schade markers in de urine, met name β2MG en MCP-1, kan er 
op een goedkope en makkelijke manier ingeschat worden welke patiënten een 
snel progressieve vorm van ADPKD hebben en dus in aanmerking komen voor 
nierfunctie sparende therapieën (Hoofdstuk 4 en 5). 

4. Vroeg in de ziekte, wanneer al wel groei in niervolume heeft plaats gevonden, 
maar de nierfunctie nog behouden is, zijn er mogelijk nog geen nefronen 
verloren aangezien er in deze fase geen hyperfiltratie plaatsvindt (Hoofdstuk 6). 

5. De somatostatine concentratie in plasma is niet geassocieerd met de snelheid 
van nierfunctieachteruitgang omdat dit niet de biologisch actieve concentratie 
van somatostatine op nierweefsel niveau weergeeft (Hoofdstuk 7 en 8). 

6. Gebaseerd op resultaten van huidige studies zullen somatostatine analogen 
alleen voorgeschreven kunnen worden aan patiënten met ADPKD met klachten 
gerelateerd aan een verhoogd intra-abdominaal volume (Hoofdstuk 8). 

7.  Wanneer somatostatine analogen en tolvaptan tegelijkertijd voorgeschreven 
worden aan patiënten met een behouden nierfunctie, kunnen de aquaretische 
bijwerkingen van tolvaptan geremd worden (Hoofdstuk 9). 

8.  Nierfunctieachteruitgang en groei in niervolume zijn twee verschillende 
pathofysiologische fenomenen in ADPKD (Hoofdstuk 4, 5, 6, 8 en 10). 

9.  De mooiste ervaring die een mens kan meemaken is het mysterieuze; het is 
de fundamentele emotie die ware kunst en ware wetenschap creëert (Albert 
Einstein). 

10. Leren is tegen de stroom in roeien; wie niet leert, drijft af (Mao Tse Toeng). 

11. De nachten waarin ik veel slaap heb gehad zijn niet de meest memorabele nachten.
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