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Stellingen

1     Fecestransplantaties zijn effectiever dan de standaard
behandeling met vancomycine voor recidiverende
Clostridium difficile infecties. (dit proefschrift)

2    Het normaliseren van de darmflora na een
fecestransplantatie, gegeven voor een recidiverende
Clostridium difficile infectie, is een blijvend fenomeen. 
(dit proefschrift)

3    Door het hoge succespercentage zijn fecestransplantaties
uiteindelijk goedkoper dan antibiotische behandeling(en)
voor recidiverende Clostridium difficile infecties. 
(dit proefschrift)

4    De sterke afname van het aantal Proteobacteria na een
fecestransplantatie lijkt verantwoordelijk voor de
eradicatie van ESBL dragerschap in de darm. 
(dit proefschrift)

5    Ondanks het weinig esthetische aspect van een
fecestransplantatie zijn alle ondervraagde patiënten die
een behandeling kregen enthousiast. (dit proefschrift)

6    Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals
het kan. 

7    Het recht op doneren bestaat niet. (prof. dr. H.L. Zaaijer)

8    “Honger maakt rauwe bonen zoet” geldt ook voor
terugkerende Clostridium difficile infecties en ontlasting. 

9    Tolerance is a largely active process, not only at the
intestinal level
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