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Stellingen behorende bij het proefschrift 

 

Sodium and potassium intake as determinants  

of cardiovascular and renal health 

 
1. Een adequate inname van kalium is geassocieerd met een lagere kans op het ontwikkelen van 

hypertensie en chronische nierschade (dit proefschrift). 

2. De associatie tussen een lage kaliuminname en een verhoogde kans op het ontwikkelen van 

chronische nierschade wordt grotendeels verklaard door andere mechanismen dan hypertensie 

(dit proefschrift). 

3. De associatie tussen natriuminname en beroerte is mogelijk J-vormig (dit proefschrift). 

4. Gezien het feit dat een groot deel van de populatie niet voldoet aan de richtlijnen voor 

adequate inname van kalium, zou er meer aandacht moeten worden besteed aan het belang 

van een adequate kaliuminname (dit proefschrift). 

5. Na een succesvolle niertransplantatie is een dieetadvies nodig om toe te staan (weer) een 

gezond voedingspatroon te ontwikkelen (dit proefschrift). 

6. De effecten van kaliuminname die worden gevonden in observationeel onderzoek zijn 

waarschijnlijk een overschatting van het werkelijke effect; deels zijn deze effecten 

waarschijnlijk ook toe te schrijven aan andere bestandsdelen van kaliumrijke voeding, zoals 

bijvoorbeeld vitaminen en antioxidanten (dit proefschrift). 

7. De resultaten van wetenschappelijke studies die berusten op een onnauwkeurige schatting van 

de natrium- en kaliuminname, zoals bijvoorbeeld gebaseerd op voedselvragenlijsten en spot 

urine samples, moeten met een korreltje zout genomen worden (dit proefschrift). 

8. Het zou helpen als wetenschappers alleen in het Latijn publiceerden en eens in de tien jaar een 

Nederlandse samenvatting gaven van het echte nieuws, dan zouden veel voedingsmythes ons 

bespaard kunnen blijven (Martijn Katan). 

9. Het probleem is vaak niet het gebrek aan nieuwe ideeën, maar het loslaten van oude inzichten 

(Dee Hock, Omdenken). 

10. The reason why we have two ears and only one mouth is so we might listen more and talk less 

(Diogenes Laertius). 

11. The journey, not the destination matters  (T.S. Eliot). 

12. People who love to eat are always the best people (Julia Child). 
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