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Stellingen behorend bij het proefschrift

Assessment of inflammatory activity in sarcoidosis
1.

Bij afwezigheid van serologische tekenen van activiteit is een PET scan zinvol voor het
aantonen van inflammatoire activiteit bij sarcoïdosepatiënten met onverklaarde
persisterende symptomen.
(dit proefschrift)

2.

Het merendeel van de sarcoïdosepatiënten met fibrotische longafwijkingen heeft nog
inflammatoire activiteit, zowel thoracaal als extrathoracaal.
(dit proefschrift)

3.

Standaardisatie van het diagnostisch traject voor het vaststellen van inflammatoire
activiteit bij sarcoïdosepatiënten heeft naast een groot klinisch belang, ook als doel de
kosten beheersbaar te houden.
(dit proefschrift)

4.

Adalimumab is een adequaat medicament voor de behandeling van refractaire
sarcoïdose.
(dit proefschrift)

5.

Optimale beleidsvoering bij sarcoïdosepatiënten vereist dat de orgaanspecialist weer
multisystemisch gaat denken.

6.

Ziekenhuizen en banken hebben gemeen dat besluiten met gevolgen op lange termijn
veelal genomen worden door personen die er een korte termijn werkzaam zijn.

7.

Uitstekende kwaliteitsparameters kunnen in de zorg het makkelijkst bereikt worden
door het selecteren van een gering zieke patiëntenpopulatie.

8.

De Nederlandse overdreven drang tot evalueren leidt tot een devaluatie van de
evaluatie.

9.

Het begrip ‘religieuze oorlog’ hoort een contradictio in terminis te zijn, maar dreigt een
pleonasme te worden.

10.

De sportiviteit van een auto en die van diens bestuurder zijn meestal omgekeerd
evenredig.

11.

Een Limburger wordt alleen beschouwd als Hollander wanneer hij in België woont.

Rémy Mostard, 12 oktober 2012

