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STELLING EN 

BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT VAN OF ZANDSTRA 

Stelling 1 
De discongruentie van individuele long Tijdconstantes bij patienten met asym
metrische longcontusie wordt, gedurende differentiele beademings behande
ling, overwegend bepaald door asymmetrie in individuele longcompliance. 

dit proefschrift 

Stelling 2 
Differentiele meting van ET-CO2 of \!CO2 gedurende DLV is een praktisch 
bruikbare methode om asymmetrie in effectieve differentiele pulmonale per
fusie vast te stellen. 

dit proefschrift 

Stelling 3 
Asymmetrie in effectieve differentiele pulmonale perfusie wordt nauwkeuri
ger door differentiele \!CO2 meting dan door differentiele ET-CO2 meting 
weergegeven. 

dit proefschrift 

Stelling 4 
Ter voorkoming van infectieuze complicaties tijdens DLV behandeling, dient 
deze behandeling gecombineerd te worden met SOD. 

dit proefschrift 

Stelling 5 
Aprotinin verdient de overweging, opgenomen te worden in een behandelings 
protocol ter behandeling van hersenoedeem. 

Stelling 6 

Baethmann et al. 1988 
Crit Care Med 16:972 

Slachtoffers van accidentele hypothermie ( <27 grad en Ce lei us), dienen in alle 
stadia van redding en behandeling beschouwd te worden als hypoxische nood
gevallen. 

Stelling 7 
Het ipsilateraal reven van het diafragma is een effectieve methode om zuige
lingen, die respiratoir insufficient zijn als gevolg van accidenteel unilateraal 
n. phrenicus letsel, onafhankelijk van een beademings behandeling te maken. 



Stelling 8 

Het nut van antacida en Hrantagonisten in de preventie van stress ulceraties 

bij intensive care patienten is in dubbel-blind prospectief gerandomiseerde 

studies niet overtuigend bewezen. 

Stelling 9 

Tijdens de anaesthesiologische conditionering dient de oudere patient een po

sitieve eind-expiratoire druk toegediend te krijgen om de functioneel resi

duaal capaciteit niet onder de closing capacity te laten dalen. 

Stelling 10 

Bij de bilaterale coordinatie van de spontane ademhaling speelt de N. Vagus 

een belangrijke rol. 

0. Langendorf(1879) Centralblatt for die 

medicinischen Wissenschaften 51:914 

Stelling 11 

De mate van additionele ademarbeid, veroorzaakt door het ademcircuit tij

dens CP AP behandeling via demand valve systemen, wordt niet alleen be

paald door triggersensiviteit en initiele gasflow, doch eveneens door de 

grootte van de ademprikkel van de patient. 

Stelling 12 

Gedurende de procedure waarbij een centraal veneuze toegangsweg wordt 

aangelegd, dient zelfs de lege artis gedesinfecteerde huid, ter voorkoming van 

contaminatie van de steriele handschoen en van het in te brengen materiaal 

met huidflora, niet door de steriele handschoen(en) te warden aangeraakt. 

Stelling 13 

De niet invasieve meting van de cardiac output door middel van thoracale im

pedantie technieken waarbij gebruik gemaakt wordt van de formule volgens 

Bernstein is minstens zo betrouwbaar als de invasieve meting met behulp van 

thermodilutie. 

DP Bernstein 

Crit Care Med 14:898 


