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1. Selectieve decontaminatie (SD) verlaagt de m01taliteit en morbiditeit bij 
patienten met ernstige acute pancreatitis. 

2. Aerobe gram-negatieve infectie van (peri)pancreatische necrose leidt tot 
een significant hogere mortaliteit en morbiditeit in vergelijking met 
patienten met steriele necrose of solitair gram-positieve pancreasinfectie. 

3. Aerobe gram-negatieve infecties van (peri)pancreatische necrose worden 
voorafgegaan door kolonisatie van, met name de lagere, tractus 
digestivus. 

4. Het aantonen van intestinale E. coli heef! geen prognostische betekenis 
met betrekking tot het ontwikkelen van latere infectie van (peri) 
pancreatische necrose. 

5. Microbiologische surveillance middels de rectumwat levert op een 
eenvoudige wijze, vroegtijdig zeer belangrijke prognostische informatie 
bij patienten met ernstige acute pancreatitis. 

6. Patienten met ernstige acute pancreatitis kmmen snel en effectief 
selectief worden gedecontamineerd. 

7. Prospectief onderzoek bij patienten met acute pancreatitis is aileen zinvol 
indien vooraf stratificatie van de ernst van de ziekte plaats vindt. 

8. Indien een laparotomie moet worden verricht bij patienten met ernstige 
acute pancreatitis verdient de dwarse bovenbuiksincisie de voorkeur 
boven de mediane incisie. 

9. Onderzoek naar de waarde van SD bij een inhomogene patientengroep 
waarbij bovendien sepsis-gerelateerde mortaliteit onbelangrijk is, leidt 
tot abusievelijke diskwalificatie. 

10. Naar analogie van het inhuren van adviezen van by. management consul
tants, dienen kwaliteitsfunctionarissen slechts op contract basis te worden 
aangesteld. 



II. De benaming "zorg"verzekeraar in plaats van ziektekostenverzekeraar 
suggereeli ten oll1'echte een zekere mate van menselijke betrokkenheid. 

12. A111btelijke beleidsmedewerkers zijn 111eer bezorgd over afwezige 
regelgeving dan voor de niet-bestaande wantoestand. 

13. Het oplaten van pl'Oefballonnetjes, waarvan bij voorbaat vaststaat dat zij 
maatschappelijk onhaalbaar zijn, leidt niet aileen tot o1111Odige socia Ie 
Oll1'ust maar ook tot een ongewenste vervuiling en hinderlijke congestie 
van de ethel' en dient derhalve te worden beperkt. 

14. Voor de aanpak van het file-pl'Obleelll zouden alllbtenaren van Verkeer 
en Waterstaat iets kunnen leren van de lllethodiek van de vaatchhurgie; 
in geval van een slechte doorstl'Oming wordt geen bloed afgetapt, maar 
het bloedvat velwijd ofeen extra bloedbaan (bypass) aangelegd. 

15. Ais verpleegkundigen niet betel' worden gehonoreerd krijgt de 
Nederlander straks nog maar de zorg waar hij voor betaalt. 

16. Het lIitdijend en geldverslindend administratief gezondheidszorg
apparaat leidt tot een financiele ischemie van de zorg voor de patient. 

17. De F ormllle-I Grand Prix Race moet worden teruggehaald naar 
Nederland. 




