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STELLINGEN

Behorend bij het proefschrift van Henriëtte Willigers

1. De keuze van anesthesietechniek voor fast-track chirurgie heeft niet alleen

invloed op de neuro-endocriene component van de stress respons maar ook

op de inflammatoire-immunologische component (dit proefschrift).

2. Peri-operatieve sympatholyse door een alpha2-agonist kan leiden tot

minder postoperatieve myocardischemie door een verbetering van de

bloedstroom door een ernstig vernauwde kransslagader (dit proefschrift).

3. Zowel een alpha2-agonist als een bètablokker hebben geen effect op de

myocardiale zuurstofvraag in aanwezigheid van een lage tot matige activiteit

van het sympatische zenuwstelsel (dit proefschrift).

4. Een alpha2-agonist behoudt de baroreceptor gemedieerde hartfrequentie

respons beter dan een bètablokker en dit lijkt vooral gerelateerd aan het

parasympathicomimetische effect van een alpha2-agonist (dit proefschrift).

5. Met de potentiële effecten van lachgas op het zenuwstelsel van kleine

kinderen valt er weinig te lachen (Victor Baum,Pediatric Anesthesia, 2007;17:

824-830).

6. Menselijkheid is een essentieel kenmerk van een goede arts, want het

geheim van goede zorg voor de patiënt ligt in zorgen voor de patiënt (Dr.

Francis Weld Peabody, lecture to Harvard medical students, 1927).

7. Om de kwaliteit van de patiëntenzorg snel te verbeteren moeten we niet

méér wetenschappelijk onderzoek doen, maar dát wat we weten in praktijk

brengen (Editorial by Urbach and Baxter, BMJ 2005; 330).

8. Het geheim van een optimaal functionerende bloed-hersen barrière ligt in

de aanwezigheid van vele communicatiepoorten; aan dit inzicht dient in het

peri-operatieve zorgtraject niet voorbij gegaan te worden.

9. Een medisch protocol is een verjaard compromis van de grootste gemene

deler.

10. De uitdrukking “het is een eitje” doet tekort aan de complexiteit van de

basis van het leven.


