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Stellingen bij proefschrift

Mobile Intensive Care Unit
technical and clinical aspects of interhospital critical care transport

1. Het gebruik van apparatuur met nieuwe generaties telecomnetwerken op een 
Intensive Care afdeling behoort nog steeds gepaard te gaan met onderzoek 
naar elektromagnetische interferentie (dit proefschrift).

2. Veilig IC-transport is de combinatie van een goed ontworpen MICU-trolley, 
IC-ambulance, MICU-team en goede afstemming (dit proefschrift).

3. Interklinisch IC-transport van een gestabiliseerde IC-patiënt is het terrein van de 
MICU-verpleegkundige (dit proefschrift).

4. Conflicten in ethische kwesties zijn de natuurlijke consequentie van de duale rol 
van de intensivist als professional [Dan Thompson, Crit Care Med 2007].

5. De Nike slogan ‘Just do it’ is een slimme marketing toepassing van principes uit 
de cognitieve gedragstherapie.

6. E-health dreigt ouderwets te worden door teveel ongefundeerde voorspellingen.

7. De klassieke drogreden ‘post-hoc ergo propter hoc’ wordt te vaak binnen IC-
geneeskunde gebezigd met onnodige interventies als gevolg.

8. Het Pareto principe of ‘law of the vital few’ genoemd, is bij uitstek van toepass-
ing op geneeskunde: naast 80% protocollaire routine in 20% met aandacht er 
juist van afwijken.

9. Het quit pro quo principe toepassen op orgaandonatie (bij ziekte onderaan 
de wachtlijst indien in een gezond verleden geen registratie als donor) is een 
compromis tussen solidariteit en zelfbeschikkingsrecht.

10. Data is geen informatie, noch kennis of begrip, laat staan wijsheid.
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