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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

Predicting adverse outcomes in older medical
emergency department patients
1.

Verpleegkundigen en artsen kunnen op basis van hun eerste klinische blik, zonder
aanvullende klinische gegevens, de prognose van een patiënt goed inschatten. (dit
proefschrift)

2.

De RISE UP score is een maat voor ziekte‐ernst en is een goed model om op de
spoedeisende hulp het risico op overlijden bij ouderen en bijvoorbeeld patiënten met
COVID‐19 te voorspellen. (dit proefschrift)

3.

Het routinematig bepalen van biomarkers, ten behoeve van het voorspellen van het
risico op overlijden bij acuut zieke ouderen, heeft geen aanvullende waarde. (dit
proefschrift)

4.

Ouderen die de spoedeisende hulp bezoeken zonder cardiale klachten, hebben toch
een grote kans op het doormaken van een cardiovasculaire complicatie (MACE)
binnen 1 jaar. (dit proefschrift)

5.

Prognose speelt een belangrijke rol in de klinische besluitvorming op de spoedeisende
hulp. (impact paragraaf)

6.

Het betrekken van patiënten in de besluitvorming rond zorgkeuzes zal niet alleen de
doelmatigheid, maar ook de kwaliteit van zorg en leven verbeteren.

7.

De point of care echografie (POCUS) zal in de toekomt vaker worden gebruikt in de
klinische evaluatie van acuut zieke patiënten, maar zal een gedegen anamnese en
klinisch onderzoek nooit kunnen vervangen.

8.

De huidige COVID‐19 pandemie heeft ondanks social distancing, mensen in vele
opzichten dichterbij elkaar gebracht.

9.

Niets is zo onvoorspelbaar als het leven, zeker als de grootste verrassingen in
meervoud komen.

10. Het leven bestaat uit pieken en dalen, maar zonder dalen zullen er geen pieken zijn.
Maastricht, 16 december 2020
Noortje Zelis

