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S T E L L I N G E N 

behorende bij het proefschrift:

Vasopressin in chronic kidney disease, in particular ADPKD

Causal factor or innocent bystander?

1. Uit klinisch chemisch oogpunt is het beter om copeptin in plaats van vasopressine 
te meten om activiteit van het vasopressine systeem te bepalen (hoofdstuk 3).

2. Copeptin is een goede surrogaat marker voor vasopressine, ook bij patiënten met 
een verminderde nierfunctie (hoofdstuk 4 en 5).

3. Het meten van het concentrerend vermogen is van toegevoegde waarde bij het 
in kaart brengen van de nierfunctie van patiënten met autosomaal dominant 
polycysteuze nierziekte (ADPKD) (hoofdstuk 6).

4. Interstitiële schade en een daarbij behorend verminderd concentrerend vermogen 
moet bij IgA nefropathie patiënten niet onderschat worden (hoofdstuk 7).

5. Vasopressine speelt niet alleen een rol bij de pathofysiologie van ADPKD, maar 
is waarschijnlijk ook van invloed op progressie van chronische nierziekten in het 
algemeen (hoofdstuk 8 en 9).

6. Het ophogen van de dosering van een vasopressine V2 receptor antagonist 
verbetert mogelijk de renoprotectieve werking van dit medicament bij ADPKD 
patiënten, maar dit lijkt niet op te wegen tegen de bijwerkingen (hoofdstuk 10). 

7. Een lage urine osmolaliteit is geen goede maat om aan te tonen dat vasopressine 
activiteit onderdrukt is bij patiënten met ADPKD (hoofdstuk 11).

8. Water is het beste medicijn (Li Shizhen, Compendium Materia Medica, 1578).

9. Het niet vinden van een statistisch significante associatie hoeft niet te betekenen 
dat deze er  niet is (prof. dr. Ron T. Gansevoort).

10. Iedereen heeft kwaliteiten, maar wanneer je een vis afrekent op zijn 
 boomklimcapaciteiten, zal hij zijn hele leven geloven dat hij dom is  
(geïnspireerd op een fabel van prof. Amos E. Dolbear).

11. Theater en wetenschap hebben meer raakvlakken dan je in eerste instantie 
zou denken.

Debbie Zittema, september 2016


