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Stellingen behorende bij het proefschrift 
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1. De genetische achtergrond van Staphylococcus aureus predisponeert beter voor de mate van 

biofilmvorming dan het agr type of de herkomst van het micro-organisme. (dit proefschrift) 

 

2. Het veronderstelde positieve effect van toevoeging van rifampicine aan empirische therapie 

bij vreemd lichaam geassocieerde infecties is in vitro niet aantoonbaar. (dit proefschrift) 

 

3. NorA speelt als transmembraan transporter geen belangrijke rol bij biofilm vorming door 

Staphylococcus aureus. (dit proefschrift) 

 

4. Het percentage vroegtijdig verwijderde centraal veneuze katheters (CVCs) kan worden 

teruggedrongen door het aanbrengen van zilver-heparine coatings. (dit proefschrift) 

 

5. De ABC0-24h en de bijbehorende EC50 en Emax waarden zijn een betere effectiviteitmaat voor 

afdodingscurves dan de tijd tot 99,9% afdoding. (dit proefschrift) 

 

6. Het edelmetaal zilver is inflatiebestendig, het behoudt “eeuwig” zijn waarde als 

antimicrobieel middel tegen Staphylococcus aureus.   

 

7. Het begrip geneesmiddel geeft een vals gevoel van hoop, de meeste medicijnen zijn immers 

symptoombestrijders. 

 

8. In tegenstelling tot de adviezen in de IDSA richtlijn dienen de referentiewaarden voor de 

dalspiegel van vancomycine in Nederland momenteel niet te worden herzien. 

 

9. Het spreekwoord “dat is een druppel in de oceaan” is waarschijnlijk de beste uitleg voor de 

samenstelling en het werkingsprincipe van homeopathische middelen.  

 

10. Doordeweeks fietsend naar je werk gaan en tijdens een zondagsritje een CO2 uitstoot van 

307 g/km creëren getuigt van milieubewustzijn.  

 

11. Tijdens een promotietraject geldt net als binnen de wielrennerij: rust nemen is net zo 

belangrijk als je inspannen, immers: “De Tour wordt in bed gewonnen”. (Joop Zoetemelk) 

 

 

 

Sander Croes, 27 april 2012 


