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Stellingen behorende bij het proefschrift

An Evolution of Trauma Care Evaluation. 
‘A Thesis on Trauma Registry and Outcome Prediction Models’

1. Het ideale uitkomstvoorspellende model voor traumapatiënten voorspelt de overleving van zo 
veel mogelijk traumapatiënten zo nauwkeurig mogelijk aan de hand van een minimum aan 
betrouwbare en gemakkelijk te verkrijgen parameters.

2. Het ideale uitkomstvoorspellende model voor traumapatiënten bestaat niet.

3. Als registratie de investering is, dan is rapportage de verantwoording, en 
kwaliteitsverbetering het rendement.

4. Het fenomeen ‘Not invented here’ moet ons er niet van weerhouden objectieve keuzes te 
maken om het potentieel van de Landelijke Traumaregistratie optimaal te benutten.

5. De validiteit van het TRISS model in niet-westerse trauma populaties is beperkt. (dit proefschrift)  

6. Regionale verschillen tussen traumapopulaties, zoals tussen die van Europa en Noord-
Amerika, rechtvaardigen de ontwikkeling van regionale traumadatabases. (dit proefschrift)

7. ‘Hips can lie’. Case-mix ten aanzien van heupfracturen, maar ook van femurfracturen, 
bekkenfracturen en thoraxletsel bij patiënten met een ISS < 11 beïnvloedt de resultaten van 
vergelijkende uitkomst analyse. (dit proefschrift)

8. De Emergency Trauma Score (EMTRAS) is een betrouwbaar instrument om de overleving van 
ernstige traumapatiënten te voorspellen. (dit proefschrift)

9. Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van traumazorg zijn er 
betrouwbare traumadatabases nodig. (dit proefschrift)

10. De kwaliteit van traumazorg aan patiënten met ernstig schedelhersenletsel die een 
neurochirurgische ingreep moeten ondergaan kan verbeterd worden door betere pre-hospitale 
triage, snellere work-up en een efficiëntere overplaatsingsprocedure. (dit proefschrift)

11. Indonesiërs kennen ook de spreuk ‘iemand de zwarte Piet toeschuiven’, alleen hebben ze het 
dan over ‘hilang kambing, bilang kerbauw’, wat zoveel betekent als ‘als de geit verdwenen 
is, zeg dat de koe het heeft gedaan’. 

12. If you never take risk you will never drink champagne. (anonieme Russische reder)

13. Hoewel de Zeeuwen een zeevarende traditie hebben, getuigen de benamingen 
Oosterschelde en Westerschelde niet van veel inzicht in de windrichtingen.

14. Opereren is als het schillen van een sinaasappel. Vaak gaat het goed, maar soms wordt het 
een janboel (…). (vrij naar professor H. Obertop bij zijn afscheidsrede als afdelingshoofd 
chirurgie AMC)

15. Kwaliteit van leven is niet alleen voor de patiënt van belang maar ook voor de dokter.

Pieter Joosse, 1 mei 2013


