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Stellingen 

1. Bij iedere patient met een cytomegalovirusinfectie na niertransplantatie kan 

een gestoorde longfunctie warden aangetoond. 

2. Echografisch onderzoek van de getransplanteerde nier dient bij voorkeur te 

geschieden door de transplantatie-nefroloog. 

3. Vesicocalicostomie kan bij patienten met recidiverende postrenale 

problematiek van de getransplanteerde nier als laatste redmiddel met succes 

warden toegepast. 

(Van Son et al, J Urol 1986; 136: 889-891) 

4. Een goed diermodel voor de humane diabetische nefropathie is vooralsnog 

niet voorhanden. 

5. Niertransplantatie zonder voorafgaande chronische dialysebehandeling is 

een aantrekkelijk en verantwoord alternatief in de behandeling van 

patienten met terminate nierinsufficientie. 

(Tegzess et al, Trans Proc, vol XIX, 1, 1987; 2555-2556) 

6. Bij de beschrijving van ziektebeelden moet het gebruik van de termen 

secundaire CMV infectie en reactivatie van een CMV infectie als misleidend 

beschouwd warden, gezien de recent verbeterde determineringstechnieken 

van het CMV. 

7. Detectie van cytomegalovirus-antigenen in perifere bloedleucocyten is van 

groat belang voor de vroegdiagnostiek van een actieve CMV infectie na 

niertransplantatie. 

8. Zoals transplantatie reincarnatie van een donororgaan is, zo is reincarnatie 

transplantatie van de ziel. 

9. New York is an arrogant city; it has always wanted to be all things to all 

people, and in a surprising amount of time it has succeeded. 

(Paul Goldberger) 

10. Indien een ernstig zieke patient opgenomen is zonder dat de diagnose snel 

duidelijk wordt dreigt polypragmasie ofte wet veroordeling tot T.P.R.: 

Totale Parenterale Ravage. 



11. Het rijden op tubes i.p.v. op draadbandjes is in het geval van toerrijden 

snobistisch. 

12. In verband met de toenemende afhankelijkheid van computers en 

tekstverwerkers in een modern ziekenhuis, ware het wenselijk dergelijke 

apparatuur aan te sluiten op een noodstroomvoorziening. 

13. Bij de opmars van digitale technieken in de geneeskunde wordt soms 

vergeten dat digitaal ook vertaald zou kunnen worden in een aanbeveling 

voor het gebruik van vingers: een goed lichamelijk onderzoek. 

14. De macrofaag is de pitbull terrier van het immuunsysteem. 

Stellingen behorende bij het proefschrift 'Studies on systemic effects of 

cytomegalovirus infection after renal transplantation' door Willem J. van Son. 

Groningen, 18 november 1987. 


