
Stellingen behorende bij het proefschrift

Encapsulating peritoneal sclerosis
A study on pathophysiology, clinical aspects and management

1. Het mononucleair inflammatoir infiltraat in het peritoneum van EPS patiënten wordt 
gedomineerd door CD4-positieve T cellen en M2 macrofagen. (Dit proefschrift)

2. De patiënt met post-transplantatie EPS heeft klinische symptomen die niet te 
onderscheiden zijn van klassieke EPS, maar heeft daarentegen minder systemische 
inflammatie en een betere overleving. (Dit proefschrift)

3. Post-transplantatie EPS leidt tot een significant verminderde overleving van 
getransplanteerde peritoneale dialyse patiënten. (Dit proefschrift)

4. Gelokaliseerde EPS heeft een voorkeur voor het terminale ileum en leent zich goed 
voor chirurgische behandeling, bij voorkeur uitgevoerd in een EPS gespecialiseerd 
chirurgisch centrum. (Dit proefschrift) 

5. Er is een rationale voor een gedifferentieerde toepassing van corticosteroïden, 
tamoxifen of chirurgische interventie in de behandeling van EPS afhankelijk van de 
aanwezigheid van inflammatie en respons op medicamenteuze behandeling.  
(Dit proefschrift)

6. EPS is not an incurable disease. (Kawanishi et al. Adv Perit Dial. 2001;17:200-4)

7. The establishment of a global rare disease registry will draw more interest in 
rare diseases and constitute a key instrument in the design of clinical trials and 
effectiveness studies.  (Forrest et al. Lancet. 2011;377(9771):1057-9)

8. Parental involvement is a more important predictor than the qualities of the school 
itself when it comes to a child’s academic achievements. 

9. Early start on the dissertation research, frequent meetings with the supervisor, but 
also maintaining the same research topic and supervisor are key factors determining 
the timely and successful completion of a doctoral thesis.

10. De uitspraak van Voltaire: “De kunst van de geneeskunde bestaat uit het amuseren 
van de patiënt terwijl de natuur de ziekte geneest “ is deels op zijn plaats gezien de 
positieve gezondheidseffecten van lachen. 

11. The world is a book and those who do not travel read only one page. (St. Augustine)
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