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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT:
'COURSE AND CONSEQUENCES OF HIGH URINARY ALBUMIN EXCRETION'
AUKE HEDMAN BRANTSMA
GRONINGEN, 1 OKTOBER 2008

Het meten van de albuminurie hoort een vast onderdeel te zijn bij het opstellen van een
cardiovasculair risicoprofiel.
2

lndien besloten wordt tot screening van de algemene bevolking op albuminurie dan dient
deze plaats te vinden middels het meten van de albumine-creatinine ratio in een portie
ochtendurine (dit proefschrift).

3

lndien besloten wordt tot screening van de algemene bevolking op albuminurie hoeft
deze meting niet jaarlijks herhaald te worden, dit in tegenstelling tot de situatie bij
patienten met diabetes mellitus (dit proefschrift).

4

Een daling van de albuminurie in de algemene bevolking leidt mogelijk tot een
vermindering van de incidentie van diabetes, hypertensie en cardiovasculaire- en renale
ziekte (dit proefschrift}.

5

Een matig gestoorde eGFR zonder verhoogde albuminurie kan een indicatie zijn van
kleine nieren, groter dan normale spiermassa of een hoge leeftijd, maar is over het
algemeen geen uiting van een chronische nierziekte (dit proefschrift}.

6

De huidige classificatie van chronisch nierfalen, zoals gedefinieerd door de K/DOQI
richtlijnen, moet worden aangepast. Hierbij moeten personen met een geschatte
glomerulaire filtratiesnelheid tussen de 45 en 60 ml/min/1.73m2 alleen nog maar
geclassificeerd worden als hebbende chronisch nierfalen als zij ook een albuminurie van
meer dan 30 mg/24hr hebben (dit proefschrift).

7

De toenemende trend in wetenschappelijke tijdschriften om de gebruikte materialen en
methoden in kleine letters dan wel aan het einde van het artikel at te drukken, suggereert
onterecht dat het belangrijker is dat je resultaten kunt tonen, dan hoe die resultaten
verkregen zijn.

8

Het review proces van wetenschappelijke tijdschriften zou niet anoniem moeten
plaatsvinden.

9

Statistics are like bikinis. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital (A.

10

The mechanisms behind increased cardiovascular mortality in connection with
albuminuria have remained enigmatic: is it a partner in crime or just an innocent
bystander in close proximity to a vascular catastrophe. (Niskanen et al. Diabetes Care,

Levenstein).

volume 19, number 5, may 1996).
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