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Stellingen behorend bij het proefschrift

High dose treatment for hematologic malignancies      
From Rituals to Evidence Based Practice

 1.  Om overvulling vast te stellen bij patiënten die een behandeling ondergaan met nefrotoxische 

chemotherapie waarbij hyperhydratie wordt toegepast, is het veilig om te varen op het 

lichaamsgewicht (dit proefschrift).

 2.  Het afschaffen van beschermende isolatie is veilig, mits de noodzakelijke hygiënische 

maatregelen worden getroffen (dit proefschrift).

 3.  De grootste uitdaging bij het maken van richtlijnen en protocollen is ervoor te zorgen dat ze 

ook daadwerkelijk geïmplementeerd en opgevolgd worden.

 4.  Er zijn geen studies die onomstotelijk aantonen dat bacteriearme voeding infecties 

voorkomt bij patiënten die neutropeen zijn na behandeling met intensieve chemotherapie 

(dit proefschrift).

 5.  Voor patiënten is méér informatie niet altijd beter: belangrijker is om deze informatie te 

doseren op geleide van de behoeften van de patiënt (dit proefschrift).

 6.  Geneeskunde is het enige vak dat voortdurend vecht om de reden voor haar eigen bestaan 

weg te nemen (James Bryce).

 7.  Een kruik bewaart nog lang de geur waarvan ze eens doordrongen is geweest (Horatius).

 8.  Artsen en verpleegkundigen letten bij het toepassen van een richtlijn niet altijd op dezelfde 

aspecten, maar beide groepen vinden het belangrijk dat de toepassing ervan gestimuleerd 

wordt door hun leidinggevenden (dit proefschrift).

 9.  Florence Nightingale wist het al en het geldt nog steeds: “Een ziekenhuis is gezond als er 

zuivere lucht en zuiver water is, voldoende licht, afvoer en hygiëne”.

 10.  Ambulante zorg is een veilig en patiëntvriendelijk alternatief voor klinische opname 

gedurende de neutropene fase na intensieve chemotherapie al dan niet gevolgd door 

autologe stamceltransplantatie (dit proefschrift).

 11.  De magere salariëring van verpleegkundigen staat niet in verhouding tot hun grote 

verantwoordelijkheid.

 12.  Zorgen moet je doen, niet maken (Loesje).
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