
STELLINGEN 
BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT: 

SURVEILLANCE AND CONTROL OF 

HOSPITAL-AcQUlRED INFECTIONS 

IN THE NETHERLANDS: 

TEN-YEAR EXPERIENCE IN AN ACUTE CARE HOSPITAL 

1. 
Het vaststellen van de frequentie (van ziekenlmisintècties) is een eerste vereiste 0111 

te kunnen oordelen of de in een ziekenhuis getroffen maatregelen ter voorkoming van 
infecties aan hun doel beantwoorden dan wel verbetering of aanvulling behoeven. 

Herziene Richtlijnen ter preventie en bestl'{jding van ziekel1huisÎ1?fekties. 
Advies Gezondheidsraad, 1976. 

2. 
Om het ontstaan van ziekenhuisinfecties in de bloedbaan te helpen voorkómen 
moeten er maatregelen genomen worden tcr preventie van urineweginfecties, 

wondinfecties en infecties gerelateerd aan intravasale catheters. 
Dll proefschrift 

3. 
Surveillance van ziekenhuisinfecties is bij uitstek een instrument voor 

kwaliteitsverbeteling en -handhaving. 
Dit proefschrift 

z.o.z. 



4. 
Een zjekenhuishygiënist is iemand die natuurwetenschappelijk denken weet te paren aan 

psychologisch verantwoorde actie tot gedragsverandering aangepast aan de 
ziekellhuisorganisatie en de daaraan gestelde financieel economische mogelijkheden. 

Sonderkamp ZIP 88;6:150. 

5. 
Het proces van het vervaardigen van een proefschrift is gelijk aan hel proces van het 

vervaardigen van kleding: het creatieve concept, de lijn, het ontwerp, 
de verlokking van de stof, en alle haken en ogen. 

6. 
De dagel~jkse zorgbehoefte van jonge kinderen en oude mensen is gelijk; 

hen tesamen verzorgen verlaagt de last en verhoogt de lust VOOf verzorgers en verzorgden. 

7. 
Het is ethisch aanvaardbaar dat kosten-effectiviteit een rol speelt bij het vaststellen van 

de prioriteiten binnen het gczondhcidszorgbudget. 
f11inister Burst-Ei/ers, 20 augustus /995, European Society f?fCardiology. 

8. 
Een nog zorgbehoetlige patiënt uit het ziekenhuis ontslaan zonder 

dat de thuiszorg goed is geregeld, is als het loskoppelen van de locomotief 
voordat de trein het station heeft bereikt. 

9. 
Cijfers krijgen pas betekenis wanneer zij worden geïnterpreteerd door geletterden. 

10. 
Godsdienst, kunst en wetenschap belichten verschillende kanten van dezelfde zaak 

Daarom zouden een godsdienstige, kunstzinnige wetenschapper en een 
kunstzinnige, wetenschappelijke godsdienaar en een wetenschappelijke, 

godsdienstige kunstenaar elkaar goed moeten kUllilen verstaan. 

JOKE MlNTJES - DE GROOT. 5 JUNI 1996. 


