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Stellingen behorende bij het proefschrift

Preventing medication related harm  

in surgical patients 

1. Niet-chirurgische patiënten hebben een hoger risico op medicatiegerelateerde 
schade dan chirurgische patiënten. (dit proefschrift)

2. Oudere patiënten met cardiovasculaire comorbiditeit die een vaatchirurgische 
operatie ondergaan hebben het hoogste risico op medicatiegerelateerde schade.  
(dit proefschrift)

3. Op elk moment in het chirurgische opnameproces kunnen beslisregels ingezet 
worden om medicatiegerelateerde schade te verminderen. (dit proefschrift)

4. Medicatieverificatie bij opname is goed te implementeren op chirurgische 
afdelingen. (dit proefschrift)

5. Bij electief  opgenomen chirurgische patiënten kan slechts een klein deel van de 
medicatiegerelateerde schade vermeden worden door implementatie van een 
ziekenhuisapotheekteam op de afdeling. (dit proefschrift)

6. Om medicatieveiligheid bij chirurgische patiënten te verbeteren is het aan te 
raden om beslisregels toe te passen en bij risicopatiënten ook een ziekenhuis-
apotheekteam in te schakelen. (dit proefschrift)

7. Het enige wat ik zeker weet, is, dat ik niks weet. (Socrates)

8. Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd. (Cruijf)

9. Zeg iedere dag ‘what you can do, I can do better’; als jij het gelooft, gelooft een 
ander het ook. (Marja Boermeester)

10. Het proefschrift is pas af  als de stellingen geschreven zijn. (Marcel Dijkgraaf)

Eveline Boeker, 20 mei 2015


