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Stellingen n 

behorendd bij het proefschrift 
Ventilatorr induced lung injury in models of neonatal respiratory failure 

1.. Open long ventilatie optimaliseert gaswisseling en vermindert secundaire longschade bij zowel 

homogenee als inhomogenee longziekten (dit proefschrift) 

2.2. Surfactant therapie vermindert de bacteriële translocatie van de long naar de bloedbaan tijdens 

eenn groep B streptococcen pneumonie (dit proefschrift) 

3.. De introductie van longprotectieve beademingsstrategieën in de behandeling van neonatale 

respiratoiree insufficiëntie zal moeten leiden tot een herevaluatie van de bestaande surfactant 

protocollenn (dit proefschrift) 

4.. De beademingsstrategie is belangrijker in de reductie van secundaire longschade dan de 

beademingsmodaliteitt (dit proefschrift) 

5.. Longprotectieve beademing vermindert de bacteriële groei in de long tijdens een groep B 

streptococcenn pneumonie (dit proefschrift) 

6.. In een meta-analyse kan een louter methodologische benadering van de resultaten zonder 

rekeningg te houden met pathofysiologische concepten leiden tot misleidende uitkomsten. 

7.. Uit het oogpunt van beademingsonderzoek zijn prenatale steroïden "bad for business". 

8.. Er bestaat een sterke overeenkomst tussen voetbalclub Feyenoord en het open long concept: 

beidee hebben pas een optimaal rendement indien het motto "geen woorden maar daden" 

wordtt nageleefd. 

9.. Het feit dat allochtonen vinden dat Nederland "vol" is, geeft aan dat het proces van intergratie 

inn Nederland geslaagd is. 

10.. Het feit dat veel mannen kind blijven, wil nog niet zeggen dat een kind geen man kan worden. 




