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Stellingen behorende bij het proefschrift

Ischemic and diabetic wounds of the lower extremity 
- Advances in patient-centered surgical care - 

1. De systemische behandeling van diabetische ischemische wonden is op 
wetenschappelijk gebied nog onderbelicht. (dit proefschrift)

2. Wondclassificatie is afhankelijk van de clinicus die deze toepast. (dit proefschrift)

3. Een Cochrane review aangaande de behandeling van chronische wonden is een 
zeer gedegen literatuurstudie waarin men tot de conclusie komt dat er onvoldoende 
wetenschappelijk bewijs is voor de betreffende therapie. (dit proefschrift)

4. Kwaliteit van leven is een patiënt-relevante uitkomstmaat die wordt beperkt door de 
moeilijkheid van het meten ervan. (dit proefschrift) 

5. Een vaatchirurg weet wanneer te revasculariseren, een goede vaatchirurg weet 
wanneer niet te revasculariseren. (dit proefschrift)

6. Een juiste indicatiestelling voor hyperbare zuurstoftherapie is complexer dan het 
uitvoeren van een gerandomiseerde studie naar de werking ervan. (dit proefschrift)

7. Tijd heelt niet alle wonden. (dit proefschrift)

8. Gedeelde besluitvorming is niet hetzelfde als de patiënt laten kiezen uit 
verschillende behandelopties. (dit proefschrift)

9. ‘The physician should not treat the disease but the patient who is suffering from it’. 
(Maimonides)

10. Een goede samenwerking met de eerstelijnszorg is essentieel voor het goed 
functioneren van de tweedelijnszorg(verlener). (Nicolaas Tulplaan 38)

Katrien Santema, 18 mei 2017


