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Stellingen behorende bij het proefschrift

Early dEtEction of patiEnt dEtErioration in patiEnts with infEction or sEpsis

1. Om korte termijn uitkomsten, zoals intensive care opname, te voorspellen, is de klinische blik 
van verpleegkundige en arts tenminste zo goed als uitgebreide klinische scores. (dit proefschrift)

2. Het adagium ‘treat first what kills first’ uit de ABCDE-methodiek voor de opvang van acuut 
zieke patiënten kan worden aangevuld met ‘judge first and calculate later’. (dit proefschrift)

3. Door in te zoomen op biomarkers uit specifieke inflammatoire, anti-inflammatoire en cellulaire 
pathways bij patiënten met sepsis zullen we waarschijnlijk niet de sleutel tot het vroegtijdig 
detecteren van verslechtering van de patiënt vinden. (Seely AJE et al. Crit Care 2004;8:R367–
84;  dit proefschrift)

4. Eén op de vijf patiënten met infectie en één op de drie patiënten met een sepsis bij 
binnenkomst op de spoedeisende hulp, verslechteren binnen 72 uur na ziekenhuisopname, 
ondanks behandeling. (Glickman SW et al. Acad Emerg Med 2010;17:383–90; dit proefschrift)

5. Vitale functies worden vaak verwaarloosd als vroegtijdig teken voor verslechtering, ondanks dat 
meermaals is aangetoond dat klinische verslechtering al 6 tot 24 uur van tevoren waarneembaar 
is bij vitale functie metingen. (Nannan Panday RS et al. Eur. J. Intern. Med. 2017;45:20–31)

6. Hoewel de vitale functies van patiënten op spoedeisende hulp en intensive care afdelingen 
continu worden gemeten, wordt het overgrote deel van deze metingen eenvoudigweg niet 
gebruikt. Hierdoor belandt potentiële informatie over verslechtering van de patiënt uit de 
continue metingen rechtstreeks in de prullenbak. (Buchan CA et al. Curr Infect Dis Rep 
2012;14:512–21; dit proefschrift)

7. Het nut van het voorspellen van het risico op mortaliteit is discutabel, in tegenstelling tot 
oorzaken die leiden tot de dood zoals orgaan falen, is de dood niet behandelbaar.

8. Met de sterk gedaalde sepsis-gerelateerde mortaliteit in de afgelopen decennia is de tijd 
aangebroken om de focus te verleggen naar de vroegtijdige detectie en preventie van orgaan 
falen. (Stevenson EK et al. Crit Care Med 2014;42:625–31; dit proefschrift)

9. Het negeren van de groep met infectie en milde sepsis door het herdefiniëren van sepsis in de 
nieuwe Sepsis-3 definities zal niet lijden tot betere uitkomsten bij deze patiënten. (Singer M et 
al. JAMA 2016;315:801; dit proefschrift)

10. Als meer informatici geneeskunde zouden gaan studeren, zou medische kennis beter 
gedefinieerd en logischer worden.

11. Het is onwaarschijnlijk dat de onschatbare waarde van zorg en aandacht voor de patiënt wordt 
gevat in bureaucratische registraties ten behoeve van kwaliteitsmanagement.

12. We may have all come on different ships, but we’re in the same boat now. (Martin Luther King 
Jr.)

13. It‘s not that I‘m so smart, it‘s just that I stay with problems longer. (Albert Einstein)


