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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Novel aspects regarding mechanisms and consequences of albuminuria

1. Een enkel urinemonster in plaats van een 24-uurs urine verzameling is voldoende om 

mensen met een verhoogd cardiovasculair risico op te sporen. (Dit proefschrift)

2. ‘Geïsoleerde microalbuminurie’, dat wil zeggen microalbuminurie in afwezigheid van 

hypertensie of diabetes mellitus, duidt in het algemeen op een slechte prognose en 

vereist daarom medische aandacht. (Dit proefschrift)

3. De hoogte van de albuminurie op een bepaald tijdstip is meer bepalend dan het 

hebben van hypertensie of diabetes mellitus voor stijging van de albuminurie in de 

toekomst. (Dit proefschrift)

4. Albuminurie is geassocieerd met de tubulaire terugresorptie van urinezuur, en daarmee 

ook met de concentratie van urinezuur in het bloed. Dit kan, deels, verklaren waarom 

albuminurie geassocieerd is met cardiovasculaire prognose (Dit proefschrift)

5. Verhoogde spiegels van hs-Troponine T en/of NT-pro-BNP bij patiënten met stadium 

1 tot 3 chronische nierschade mogen niet beschouwd worden als slechts een 

weerspiegeling van verminderde uitscheiding door de nier. (Dit proefschrift)

6. Prepare and prevent, don’t repair and repent. (reisorganisatie G-adventures, instructie 

safari Tanzania)

7. Een volleybal kan alleen goed gesmasht worden wanneer pass en vervolgens set-up 

goed zijn.

8. Soms moet je afscheid nemen van iets of van iemand, om te voorkomen dat je afscheid 

neemt van jezelf. (anoniem)

9. Je wensen zijn het voorgevoel van waartoe je werkelijk in staat bent. (Goethe)

10. Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen. (Loesje)
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