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Stellingen
1. Het aandeel van bijzonder resistente micro-organismen dat via patiënten naar de intensive
care afdeling geïmporteerd wordt onderstreept het belang van een goede surveillance vanaf
opname op de intensive care en rechtvaardigt mogelijk surveillance bij specifieke
risicogroepen buiten de intensive care (dit proefschrift)
2. Toediening middels continue infusie van beta-lactams bij intensive care patiënten geeft vaker
de beoogde plasma concentratie dan middels intermitterende infusie, maar is zeker geen
garantie voor een adequate spiegel (dit proefschrift)
3. Een gevaar van een hoge creatinine klaring voor de intensive care patiënt is het niet-bereiken
van adequate beta-lactam spiegels (dit proefschrift)
4. Omdat continu doseren van beta-lactams bij intensive care patiënten geen garantie op
adequate spiegels biedt, dienen bij kritisch zieken met een ernstige infectie aanvullende
strategieën als hoger doseren en therapeutic drug monitoring te worden overwogen (dit
proefschrift)
5. De samenstelling van darmmicrobiota bij geplande cardiothoracale patiënten blijkt snel na
opname op de intensive care verstoord te raken; de klinische consequenties hiervan
verdienen verdere aandacht (dit proefschrift)
6. Na ontslag verandert de samenstelling van de darmmicrobiota bij de meerderheid van
patiënten in de richting van de originele samenstelling van vóór opname, hetgeen het
herstellend vermogen van de darmmicrobiota weerspiegelt (dit proefschrift)
7. Indien causaliteit tussen de (verstoring van) samenstelling van darmmicrobiota en klinische
uitkomst duidelijker zou worden, zou dit belangrijke diagnostische en therapeutische
consequenties kunnen hebben (dit proefschrift)
8. Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm – Sir Winston
Churchill (1874 – 1965)
9. The only certainty is that nothing is certain – Naturalis Historia Book II, sec 5, Plinius de
Oudere (23 of 24 -79)

