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Stellingenn behorende bij het Proefschrift van M.D. van de Wetering 

Langdurigee opnames van patientjes met kanker in Zuid-Afrika leiden tot infecties met resistente 

organismen,, vooral Gram-negatieven en schimmels, (dit proefschrift) 

&& Prophylactische antibiotica voor het inbrengen van een central veneuze lijn is aan te raden bij 

oncologischee kinderen met een infectie risico van meer dan 10%. (dit proefschrift) 

 SDD leidt niet alleen tot vermindering van het aantal Gram-negatieve infecties, maar ook de sterfte 

tenn gevolge van infecties zal door SDD verminderen, (dit proefschrift) 

<&<& Het op juiste wijze uitvoeren van een systematische review geeft antwoord op goed geformuleerde 

klinischee vraagstukken, (dit proefschrift) 

 There are many doctors who are convinced GOBSAT evidence (good old boys sitting around the 

table)) is the best available evidence. (BMJ 1999) 

<$  lnterleukine-8 is een goede voorspeller voor de ernst van het beloop van neutropene enterocolitis. 

(dit(dit proefschrift) 

fyfy Betere communicatie tussen arts en patient zou heel wat leed kunnen voorkomen, (actueei) 

 Voor een goede communicatie geldt dat de zender verantwoordelijk dient te zijn voor een goede 

ontvangst,, (actueel) 

&& Er moet een goede balans zijn tussen evidence based medicine en patient centered medicine. 

(Prof.Dr(Prof.Dr J Bensing,gezondheids psycholoog in arts en auto Feb 2004) 

 Life is like a box of chocolates, you never know what you are going to get. (Forest Gump) 

 Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your 

heart.. (Eleonor Roosevelt) 

 We can do no great things, onfy small things with great love (Danielle Vernooy 1984-2003) 

<$>> Kinderen zijn zo bijzonder omdat ze het vermogen hebben van het leven te genieten, daar kunnen 

wee als volwassene veel van leren. (Wayne Dyer, psycholoog in "bloemen langs de weg"). 




