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 M.K. SECHTERBERGER 4 SEPTEMBER 2015 

 

 

Stellingen bij het proefschrift 

I�-HOSPTAL GLYCAEMIC CO�TROL – A BITTERSWEET SYMPHO�Y 

1. Stress-geïnduceerde hyperglycemie is een al eeuwen bekend fenomeen.               

(dit proefschrift) 

2. Diabetes beïnvloedt de relatie van dysglycemie en de kans op overlijden bij ernstig 

zieke patiënten. (dit proefschrift) 

3. Ernstige hypoglycemie moet in alle intensive care patiënten vermeden worden.  

(dit proefschrift) 

4. Het gebruik van continue glucose monitoring om insulinebehandeling te sturen op 

de intensive care blijkt even veilig en effectief als de conventionele manier 

(intermitterende glucosemetingen) en reduceert de werklast voor 

verpleegkundigen. (dit proefschrift)  

5. Er zijn verbeteringen nodig in sensortechnologie om continue glucose monitoring 

apparatuur veilig en gemakkelijk toe te passen op een intensive care.  

(dit proefschrift)     

 

6. Een closed-loop glucose controlesysteem voor de intensive care lijkt steeds meer 

binnen handbereik te komen. (dit proefschrift) 

7. Hyperglycemie tijdens een trombo-embolie is hoogstwaarschijnlijk voornamelijk 

stressgeïnduceerd door de trombo-embolie zelf. Het is geen uiting van een al 

langer gestoorde glucosetolerantie. (dit proefschrift) 

 

8. Een geringe peri-operatieve glucoseverlaging bij orthopedische patiënten geeft 

geen verandering in stollingsactivatie. (dit proefschrift) 

 

9. Sugarman, you're the answer that makes my questions disappear. (S.D. Rodriquez) 

 

10. Si el día te sonríe, sonriele tu a él. (anónimo) 

 

11.  Diegene is waarlijk rijk, voor wie het leven een voortdurende ontdekking is. 

 

12. Wanneer niets zeker is, is alles mogelijk. 

 


