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Stellingen behorend bij het proefschrift

Diagnosis of intra-abdominal infections and 
management of catastrophic outcomes

Op basis van het leukocytengetal en de waarde van het C-reactieve proteïne kan de 
(vermoede) diagnose appendicitis niet worden verworpen of bevestigd, onafhankelijk van de 
duur van de klachten. (dit proefschrift)

Aan de hand van klinische bevindingen en kenmerken van beeldvormend onderzoek kunnen 
patiënten met een ongecompliceerde appendicitis worden geïdentificeerd. (dit proefschrift)

Een conditionele CT strategie bij patiënten met een klinische verdenking op acute appendicitis 
reduceert het aantal noodzakelijke CT-scans, en leidt tot evenveel correct geïdentificeerde 
patiënten met appendicitis als een direct CT strategie, maar geeft meer fout-positieve 
diagnoses. (dit proefschrift)

Gespecialiseerde en multidisciplinaire behandeling van acuut darmfalen, waarbij vaak 
reconstructieve chirurgie nodig is, leidt bij het merendeel van de patiënten tot succesvol 
herstel van de intestinale autonomie. (dit proefschrift)

Een non-cross-linked biologische mat is een goed en veilig onderdeel van operatief herstel van 
contamineerde buikwanddefecten bij ontbreken van geschikte alternatieven. (dit proefschrift)

Na het ontstaan van acuut darmfalen zal een furor operandi kunnen leiden tot verergering van 
een reeds catastrofaal ziektebeeld. (dit proefschrift)

The best surgeon is he that has been hacked himself. (Engels gezegde)

Men moat it seil net heger lûke as de mêst. (Fries gezegde)

Je gaat het pas zien als je het doorhebt. (Johan Cruijff)

Jasper Atema
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