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Stellingen

Registration and Analysis of Surgical Complications

1. Verpleegkundigen moeten een belangrijkere rol gaan spelen bij de chirurgische 
complicatieregistratie. (dit proefschrift)

2. Een belangrijk deel van de chirurgische complicaties treedt op na ontslag maar 
slechts een klein aantal hiervan wordt geregistreerd. (dit proefschrift)

3. Het is nog te vroeg voor benchmarking van complicatiecijfers in Nederland. (dit 
proefschrift)

4.  Het gebruik van een triggertool is efficiënte methode voor de identificatie en 
registratie van ernstige chirurgische complicaties. (dit proefschrift)

5. Complicaties die optreden na een pancreasoperatie kunnen de totale 
ziekenhuiskosten verdrievoudigen. (dit proefschrift) 

6. De toekomst van complicatieanalyse ligt in systematisch dossieronderzoek. (dit 
proefschrift)

7. Het registreren en analyseren van chirurgische complicaties heeft slechts waarde 
als deze complicaties worden besproken in een multidisciplinaire setting, 
resulterend in het opstellen van actiepunten en uitvoeren van verbeteracties. (dit 
proefschrift)

8. Alle complicaties van een patiënt moeten centraal worden geregistreerd, ongeacht 
door of bij welk specialisme de complicatie is ontstaan. (dit proefschrift)

9. Preventie van complicaties moet reeds beginnen vóór een patiënt in het ziekenhuis 
wordt opgenomen. (dit proefschrift)

10. Ondanks de opkomst van chirurgische audits blijft de complicatieregistratie 
essentieel bij het optimaliseren van het zorgproces. (dit proefschrift)

11. The practice of medicine is based on calculated risks. (Harry Weaver)

12. The fluttering of a butterfly’s wings can effect climate changes on the other side of 
the planet. (Paul Erlich) 


