
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Improving antibiotic use for complicated urinary tract infections

Spoorenberg, V.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Spoorenberg, V. (2014). Improving antibiotic use for complicated urinary tract infections.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/improving-antibiotic-use-for-complicated-urinary-tract-infections(9c214939-63dc-47f9-85f9-2d454f730720).html


Stellingen behorende bij het proefschrift

Improving antibiotic use 
for complicated urinary tract infections

V. Spoorenberg

1.	 Goed	 antibioticagebruik	 -	 gedefinieerd	 als	 antibioticagebruik	 volgens	 de	 richtlijn	 –	 bij	
patiënten	met	een	gecompliceerde	urineweginfectie	kan	bijdragen	aan	het	beperken	van	de	
ontwikkeling	van	antibioticaresistentie	in	deze	patiënten	(dit proefschrift).

2.	 De	nieuw	ontwikkelde	drug	effectiveness	index	is	een	veelbelovende	methode	om	efficiënt	
de	juistheid	van	de	aanbevolen	empirische	therapie	te	evalueren	(dit proefschrift).

3.	 Door	slim	gebruik	te	maken	van	routinematig	verzamelde	gegevens	komt	de	ontwikkeling	
van		‘levende’	richtlijnen	voor	empirische	therapie	een	stap	dichterbij	(dit proefschrift).

4.	 Het	afnemen	van	bloedkweken	bij	patiënten	met	een	gecompliceerde	urineweginfectie	op	
het	moment	dat	zij	zich	in	het	ziekenhuis	presenteren,	is	met	name	zinvol	bij	diegenen	die	
al	met	antibiotica	worden	behandeld	(dit proefschrift).

5. Een patiënt met een gecompliceerde urineweginfectie die adequaat met antibiotica wordt 
behandeld,	 ligt	 gemiddeld	 twee	 dagen	 korter	 in	 het	 ziekenhuis	 dan	 een	 patiënt	 die	 geen	
adequate	behandeling	krijgt	(dit proefschrift).

6.	 De	 grote	 variatie	 tussen	 ziekenhuizen	wat	 betreft	 de	 kwaliteit	 van	 antibioticagebruik	 bij	
gecompliceerde	urineweginfecties	behoeft	verbetering,	maar	leent	zich	wel	uitstekend	voor	
een	indrukwekkende	visuele	weergave	(dit proefschrift).

7.	 Het	verbeteren	van	antibioticagebruik	vereist	betrokkenheid	van	een	lokaal	multidisciplinair	
team,	alsmede	‘room	for	improvement’	(dit proefschrift).

8.	 Feedback	die	het	midden	houdt	tussen	een	oliebollenlijstje	in	december	en	een	individueel	
kwaliteitsrapport	zet	aan	tot	actie	(dit proefschrift).

9.	 Resistance	to	change	is	human	nature	(Li Bassi G, Crit Care Med 2013;41(1):329-31).

10.	 Ik	zal	mij	open	en	toetsbaar	opstellen	(Uit: Artseneed, KNMG).

11.	 It’s	wise	to	persuade	people	to	do	things	and	make	them	think	it	was	their	own	idea	(Nelson 
Mandela).

12.	 40	procent	van	de	promovendi	is	vertraagd:	mannen	noemen	het	krijgen	van	kinderen	als	
reden	voor	vertraging,	vrouwen	niet	(Van de Schoot R, ‘What took them so long? Explaining 
PhD delays among doctoral candidates’ PLoS ONE 2013;8(7):e68839).

13.	 And	above	all,	watch	with	glittering	eyes	the	whole	world	around	you	(Roald Dahl).


