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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

ALBUMINURIA AS A LABORATORY RISK MARKER  

METHODS EVALUATED 

 

1. Albuminurie, maar alleen als het vers of ijs- en ijskoud is! (Geïnspireerd door NTvG; 2006 

11 februari; 150 (6)). (dit proefschrift) 

2. Het verschil in albumineconcentratie na vriezen wordt bepaald door de duur van het 

vriezen. (dit proefschrift) 

3. Het verval in albumine concentratie na opslag zorgt ervoor dat klinische afkapwaarden 

voor albuminurie alleen goed toegepast kunnen worden wanneer verse monsters 

gebruikt zijn. (dit proefschrift)  

4. De relatie tussen een verschil in albumine concentratie na vriezen en de pH van de urine 

is sterker dan in dit proefschrift beschreven wordt. (dit proefschrift) 

5. Albumine in urine moet zowel met een immunochemische methode als een HPLC 

methode gemeten worden. (dit proefschrift) 

6. HPLC meet niet alleen albumine.  

7. Laboratoriumgeneeskunde is geen toegepaste wiskunde. 

8. Zelftesten zijn met name populair onder ongeruste gezonden (the worried well), niet 

onder de risicogroepen. (Eveline Brandt, De Groene Amsterdammer) 

9. Het, naar het New Yorkse voorbeeld, actief uitschrijven van bekeuringen voor roekeloos 

en gevaarlijk fietsgedrag in Groningen, zal een bijdrage kunnen leveren aan de 

bewustwording van de stadjers en hun omgeving.  

10. ’t Kan vriezen, ’t kan dooien. 

11. Een staande ovatie misstaat niemand. (Herman Finkers) 
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