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1.. Toediening van endotoxine aan gezonde proefpersonen induceert een 
tijdelijkee resistentie tegen geactiveerdd proteïne C. 

2.. Behandeling met recombinant humaan geactiveerd proteïne C 
normaliseertt de versterkte thrombinegeneratie van patiënten met 
ernstigee sepsis binnen 8 uur na starten van de behandeling. 

3.. De belangrijkste determinant van de overtevingsduur van het 
extracorporelee circuit tijdens continue venoveneuze hemofiltratie met 
postdilutiee is het thrombocytenaantal voor aanvang van de procedure. 

4.. Bij continue venoveneuze hemofiltratie met postdilutie is de maximaal 
bereiktee prefilterdruk recht evenredig met het thrombocytenaantal 
voorr aanvang van de procedure. 

5.. Nadroparine en dalteparine zijn bioequivalent als antithromboticum 
tijdenss continue venoveneuze hemofiltratie. 

6.. Tijdens behandeling met recombinant humaan geactiveerd proteïne C 
iss voor continue venoveneuze hemofiltratie geen additioneel 
anticoagulanss nodig ter voorkoming van thrombose in het 
extracorporelee circuit. 

7.. Behandeling met hyperbare zuurstof levert geen additioneel voordeel 
opp bij beademde patiënten met een koolmonoxide intoxicatie. 

8.. De stelling dat men in een ziekenhuis gemakkelijker infecties oploopt 
dann thuis, geldt zowel voor mensen als voor computers. 

9.. Evidence based medicine wordt omschreven als de integratie van 
individuelee klinische expertise met de beste, meest actuele resultaten 
vann systematisch onderzoek. Het eerste deel van deze omschrijving 
wordtt in de praktijk vaak uit het oog verloren. 

10.. Het niet verlenen van noodzakelijke medische hulp aan onverzekerden 
iss in strijd met de bij het artsexamen afgelegde eed. 

11.. Als je goed luistert, is alle muziek programmatisch. 

12.. De overeenkomst tussen intensive care en de podiumkunsten is dat het 
success afhangt van een goede performance op het moment suprème. 




