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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

Community-acquiredd pneumonia 

AA clinical approach to hospital admission, diagnosis and treatment 

1)) De opnameduur in het ziekenhuis is voor een groot deel verantwoordelijk voor 
dee kosten die gepaard gaan met de behandeling van een patiënt met 
community-acquiredd pneumonia. Om deze kosten te reduceren zou in de 
idealee situatie een patiënt uit het ziekenhuis moeten worden ontslagen op de 
dagg van switch van intraveneuze antibiotische behandeling naar orale 
therapie. . 

2)) In elk ziekenhuis moet sneldiagnostiek naar de verwekker van een 
longontstekingg kunnen worden uitgevoerd. 

3)) Bronchoalveolaire lavage moet bij elke ernstig zieke patiënt met een 
community-acquiredd pneumonia in een vroeg stadium van opname worden 
overwogen. . 

4)) Een pneumococcenantigeentest zou tot het standaardonderzoek van sputum 
moetenn behoren. 

5)) Het gebruik van scoringsmodellen, zoals de PSI of CURB-65 score, kan 
eenn goede inschatting geven van de ernst van een community-acquired 
pneumonia.. Om te bepalen of een patiënt op basis van deze modellen 
thuiss kan worden behandeld is het oordeel van de behandelend arts 
onmisbaar. . 

6)) De initiële behandeling van een patiënt met community-acquired pneumonia 
dientt bij voorkeur uit één antibioticum te bestaan, mits er géén indicatie tot 
opnamee opp de Intensive Care aanwezig is. 

7)) In een land als Nederland behoort maximaal één richtlijn voor de behandeling 
vann community-acquired pneumonia te bestaan. 

8)) Om sneller te kunnen promoveren kan een artikel beter naar een lager 
ingeschatt tijdschrift worden gestuurd: de kans op acceptatie is groter en goed 
onderzoekk wordt altijd opgemerkt, waar het ook verschijnt. 

9)) Inspanning leidt tot ontspanning. 




