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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Quality of prescribing in  
chronic kidney disease and type 2 diabetes

1. Veel kwaliteitsindicatoren zijn onvoldoende gevalideerd om gebruikt te 
worden voor het bevorderen van de kwaliteit van zorg bij patiënten met 
chronische nierschade (dit proefschrift).

2. Aanbevelingen met betrekking tot anemie bij chronische nierschade zijn 
dermate ingewikkeld, dat de beoordeling of de aanbeveling gevolgd wordt 
met behulp van de nu bekende en beoogde kwaliteitsindicatoren niet goed 
mogelijk is (dit proefschrift).

3. Het voorschrijven van statines bij patiënten met een minder ernstig sta-
dium van chronische nierschade, ongeacht hun cholesterol level, is een 
punt van aandacht (dit proefschrift). 

4. Het tijdig starten of intensiveren van statines, antihypertensiva en 
albuminurie verlagende middelen en het intensiveren van glucoseverlag-
ende behandeling met onder andere insuline is een punt van aandacht bij 
patiënten met type 2 diabetes (dit proefschrift).

5. Patiënten met type 2 diabetes die goed scoren op actie-indicatoren die 
zich focussen op de start en intensivering van medicamenteuze zorg, heb-
ben gemiddeld gezien betere klinische uitkomsten op de korte termijn (dit 
proefschrift).

6. Diabetes specifieke medicatie last is niet geassocieerd met ervaren kwalit-
eit van leven in patiënten met type 2 diabetes (dit proefschrift). 

7. Huidige kwaliteitsindicatoren voor diabetes richten zich te veel op het 
meten en behalen van streefwaarden.

8. “Man soll die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher” 
(Je moet dingen zo gemakkelijk  mogelijk maken, maar niet makkelijker) 
– Albert Einstein

9.  “You miss 100% of the shots you don’t take ” (Je mist 100% van de schoten 
die je niet neemt) – Wayne Gretzky

10. “The Code is more what you’d call ‘guidelines’ than actual rules” (De Code 
is wat je noemt meer een ‘richtlijn’ dan een echte regel) – Captain Barbossa 
(Pirates of the Caribbean – The Curse of the Black Pearl)


