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Amita	  Ashnadevi	  Ramcharan,	  14	  november	  2014	  

Stellingen	  behorend	  bij	  het	  proefschrift:	  
	  

	  Different	  aspects	  regarding	  the	  surveillance	  of	  surgical	  site	  infections	  
	  

1. Betrouwbare	  data	  betreffende	  de	  prevalentie	  van	  post-‐operatieve	  
wondinfecties	  vereist	  surveillance	  van	  deze	  infecties	  bij	  patiënten,	  	  zowel	  
tijdens	  als	  na	  ontslag	  uit	  het	  ziekenhuis	  

	  
2. Een	  hoger	  infectiepercentage	  in	  het	  ene	  ziekenhuis	  betekent	  niet	  dat	  

infectierisico’s	  onvoldoende	  onder	  controle	  zijn	  vergeleken	  met	  andere	  
ziekenhuizen	  

	  
3. Een	  optimaal	  wondinfectie-‐beleid	  vraagt	  inzicht	  in	  de	  microbiële	  verwekkers	  

	  
4. Surveillance	  van	  post-‐operatieve	  wondinfecties	  resulteren	  in	  

kwaliteitsverbetering	  
	  

5. Preventie	  van	  wondinfecties	  vereist,	  net	  als	  het	  ‘One	  Health’-‐principe,	  
samenwerking	  tussen	  verschillende	  disciplines	  ten	  einde	  inzicht	  te	  verkrijgen	  
in	  het	  voorkomen	  en	  verspreiding	  van	  micro-‐organismen	  

	  
6. Bacteriën	  bevinden	  zich	  op	  vele	  plekken;	  de	  medische	  microbiologie	  dient	  

derhalve	  meer	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  de	  openbare	  gezondheidszorg,	  dan	  
aan	  de	  intramurale	  zorg	  alleen.	  

	  
7. Onderwijs	  m.b.t.	  matige	  microbiologie	  op	  lagere	  scholen	  en	  persoonlijke	  

hygiëne	  en	  antibiotica	  op	  middelbare	  scholen	  zal	  een	  substantiële	  bijdrage	  
leveren	  aan	  het	  beheersen	  van	  het	  antibiotica	  resistentie	  probleem	  

	  
8. Optimale	  gezondheidszorg	  is	  vooral	  een	  kwestie	  van	  kwaliteit,	  niet	  alleen	  van	  

kwantiteit	  
	  

9. Surveillance	  ter	  preventie	  van	  postoperatieve	  wondinfecties	  moet	  worden	  
aangepast	  aan	  de	  medisch	  aanwezige	  middelen	  

	  
10. Implementatie	  van	  een	  elektronische	  neus	  voor	  de	  microbiologische	  

diagnostiek	  draagt	  bij	  aan	  het	  beheersen	  van	  de	  toenemende	  antibiotica	  
resistentie.	  

	  
11. Promoveren	  is	  net	  als	  schilderen:	  met	  het	  volgen	  van	  je	  intuïtie	  en	  techniek	  

verandert	  een	  blanco	  beginproduct	  in	  een	  mooi	  eindproduct.	  
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