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Perioperative renal protective 
strategies in kidney transplantation

Het niet-erythropoϊetische EPO derivaat ARA290 toegediend na reperfusie leidt tot een 
afname van pro-inflammatoire cytokine spiegels, verbeterde nierfunctie en minder 
interstitiële fibrose. (dit proefschrift)

Remote ischemic conditioning toegepast in ontvangers voordat de nier gerecirculeerd is, 
heeft geen beschermend effect op de vroege nierfunctie. (dit proefschrift)

Anesthesie op basis van sevoflurane in ontvangers van levende donornieren gaat gepaard 
met hogere spiegels van KIM-1 en NAG de tweede dag na transplantatie vergeleken met 
ontvangers die een anesthesie op basis van propofol krijgen. (dit proefschrift)

De ideale schademarker is afwezig in het gezonde individu, is orgaanspecifiek, komt snel vrij 
na het schade event en heeft zelf geen functie.

Volatiele anesthetica bieden mogelijk een nieuwe farmacologische strategie om afstoting 
van getransplanteerde nieren te verminderen. (dit proefschrift)

Preëmptief en niet-preëmptief getransplanteerde patiënten hebben pretransplantatie een 
vergelijkbare hypercoagulabele status. (dit proefschrift)

Peroperatieve vochtrestrictie is een risicofactor voor functional delayed graft function in 
levende donor niertransplantatie. (dit proefschrift)

Implementatie van nieuwe medische technologie in een populatie waarin deze niet is 
gevalideerd brengt een risico met zich mee. (dit proefschrift)

De perioperatieve periode tijdens niertransplantatie is een aantrekkelijke window of 
opportunity om schade van de getransplanteerde nier te verminderen. (dit proefschrift)

Dat wat je niet doodt maakt je sterker. (Friedrich Nietzsche) 

Op hoge hakken kan je ook hard lopen. (Henri Leuvenink)

De anesthesioloog zou verder moeten kijken dan zijn of haar monitor.

De liefde tussen een anesthesioloog en een chirurg levert mooie (wetenschappelijke) 
kinderen op.
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Stellingen behorend bij het proefschrift 


