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Stellingenn behorende bij het proefschrift
Functionall and Immunological studies in children with chronic renal failure:
thee effects of uremia and dialysis treatment
«« *
1..

Kinderen hebben geen verhoogd peritoneaal transport van c t e e l ^ vergeleken met volwassen
patiënten n

2..

Verlaagde serum concentraties van IgQ en subklassen bij kinderen met een chronische
nierineufficientiee ontstaan reeds vóór het starten van peritoneaal dialyse behandeling

3..

kjG subktasse deficiëntie leidt niet per definitie tot een rwgere peritonitis incidentie maar een hoge
peritonitiss incidentje is wel gerelateerd aan verlaagde serum IgQ subktasse concentraties

4..

Kinderen met een chronische nierinsufficienrJe hebben een verlaagde expressie van FcyRIl (CD32)
opp leukocyten in het bloed

5..

De Fcr en complement-receptor positieve cellen in het dialysaat hebben een hogere receptor
denslteitt dan in het bloed van kinderen die met peritoneaal dialyse worden behandeld

6..

Kinderen die met dialyse worden behandeld hebben een lager aarrtat memory B ryrnfocyten in het
bloed.. Dit kan mogelijk de lagere serum Ig concentraties bij deze patiënten verklaren.

7..

De combinatie van een heterogene groep dialyse kinderen en een complex anti-bacterieel
afweermechanimee bemoeilijkt het vinden van de oorzaak voor een hoge peritonitis incidentje bij
sommigee kinderen

8..

Pneumococcen vaccinaties bij kinderen met een chronische njerinsuffiöëritie wordt weliswaar
geadviseerdd maar de incidentje van pneumococcen infecties bij deze kinderen is niet goed bekend

9..

Zórgen hebben is de keerzijde van zorg geven (Marianne Frederiksson)

10.. Het begrip "tolerante godsdienst" is een contradictio in terminis (NRC, 14 juli 2001)
11.. Een Amsterdammer die zichzelf de schuld geeft is geen echte (Vrij Nederland, 19 mei 2001)
12.. Kinderen discrimineren niet. Dat moeten ze leren (Vrij Nederland, 17 februari 2001)
13.. Alles wat je beslist moet weten heb je op de kleuterschool geleerd (Flobert Fukjhum)
14.. Je leven is niet wat er is gebeurd, maar wat je je herinnert en hoe je het je herinnert (Gabriel
Garciéé Mépquez)

Tonnyy Bouts, Amsterdam 4 oktober 2001

