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Stellingen 
bij het proefschrift: Issues of daily ICU nursing care: safety, nutrit ion and sedation 

1. Elke verpleegkundige fout kan vooraf worden bedacht. 

2. De meeste fouten blijven onzichtbaar. 

3. Er is een relatie tussen het aantal fouten en de mate van 
geprotocolleerde zorg. 

4. Voor optimale toedieningstechnieken van enterale voeding is 
meer bewijs dan voor het effect van de voeding zelf. 

5. De grootste bron van voedingscontaminatie is de patiënt zelf. 

6. In de zorg voor enterale voeding is routinematig handelen geen 
garantie voor succes. 

7. Een sedatiescore is vooral een hulpmiddel voor effectieve 
communicatie. 

8. Het uitdrukken van een Bispectral Index score op een schaal 
van 0 tot 100 suggereert een precisie die niet bestaat. 

9. De verpleegkundige discipline onderscheidt zich van die van de 
medische door het ontbreken van kennishiërarchie. 

10. Implementatie van verpleegkundig onderzoek in een 
organisatie vraagt om wetenschappelijke kwaliteiten van de 
manager. 

11 . Verplegingswetenschap legt veel uit, maar lost niets op. 

Jan Binnekade 




