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Stellingen behorend bij het proefschrift
Pediatric interhospital intensive care transport 
in The Netherlands: 
Current situation and future perspectives
Gijs Vos, 5 februari 2004

1. Twee woorden karakteriseren het best de complicaties tijdens het
interklinisch transport van kritisch zieke kinderen begeleid door onervaren
medisch specialisten: aanzienlijk en onacceptabel.
Dit proefschrift

2. Een voldoende kwaliteit van zorg tijdens het interklinisch transport van
kritisch zieke kinderen is alleen te bereiken indien aan de personen binnen
het transportteam, de apparatuur en de materialen dezelfde eisen worden
gesteld als op de pediatrische intensieve zorg afdeling.
Dit proefschrift

3. Hadden we in Nederland het transport van kritisch zieke kinderen beter
georganiseerd dan was dit proefschrift niet mogelijk en niet noodzakelijk
geweest.
Dit proefschrift

4. Als kinderen slapeloze nachten krijgen van binnenkomende SMS
berichten dan wordt het tijd dat ouders wakker worden.

5. Rouw verlangt naar onsterfelijkheid.

6. Het succes van intensieve zorg dient niet afgemeten te worden aan
statistieken van overleving, alsof elke dood een medisch falen is. Het moet
afgemeten worden aan de hand van kwaliteit van leven van de
overlevenden en de kwaliteit van sterven van degenen voor wie het beter
is om te sterven.
GR Dunstan 

7. Het ontbreken van urine productie bij een patiënt met een acute
ondervulling is een succes van de nier en geen nierfalen.
Ronald V. Maier

8. Academische ziekenhuizen en medische faculteiten moeten zich
realiseren dat voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek verschillende
talenten noodzakelijk zijn en dat die talenten slechts zelden in één
persoon verenigd zijn.
J.M.A. van Engelshoven 2002


