STELLING EN

1.

Een gestructureerde anamnese en prehospitale EGG diagnostiek voor de
huisarts, gecombineerd met een triage beslismodel op de Eerste Hulp
afdelingen van een ziekenhuis, leiden tot een optimaal gebruik van de
hartbewakingseenheden. (Oit proefschrift)

2.

De op het ziekenhuis gerichte beslismodellen zijn niet geschikt voor het
voorspellen van acute cardiale pathologie in een prehospitale populatie. (Oil
proefschrift)

3.

Het EGG is de meest belangrijke voorspeller voor acute cardiale pathologie.
(Oit proefschrift)

4.

Prehospitale triage door de huisarts is mogelijk en veilig en leidt tot een
reductie van 12% van het aantal onnodige ziekenhuisopnamen zonder
toenemend risico voor de patient. (Oit proefschrift)

5.

Prehospitale triage door de huisarts is kostenbesparend. (Oit proefschrift)

6.

Identificatie van patienten v~~r trombolytische therapie voor
ziekenhuisopname is haalbaar, en resulteert in een significante tijdwinst in
vergelijking tot toediening van deze behandeling na ziekenhuisopname; dit
vereist een goede organisatie van de ambulance-dienst, vaardige ambulanceverpleegkundigen, en een goede samenwerking met de huisartsen en de
specialisten. (Oit proefschrift)

7.

De verkregen tijdwinst door het toedienen van trombolytische therapie voor
ziekenhuisopname resulteert in een significante reductie van de sterfte op
zowel korte- als lange termijn. (Oit proefschrift)

8.

Introductie van triage door de huisartsen en de ambulance-verpleegkundigen
met behulp van prehospilale EGG diagnostiek kan worden aanbevolen buiten
de regio Rotterdaml (Oil proefschrift)

9.

Voor de individuele patient is de prognose van GARA op de kinderleeftijd niet
te voorspellen; wei zijn risico factoren, gerelateerd aan een minder gunstig
beloop, te definieren.

10.

De huisarts dient een mogelijke beroerte altijd als een spoedboodschap te
beschouwen, maar niet als een reden voor een spoedopname. (Proefschrift:
Stroke patients in general practice, J. Schuling, oktober 1993)

11.

Zwangeren kunnen even snel fietsen, maar minder snel lopen dan nietzwangeren. (Proefschrift: Dynamic exercise in human pregnancy, M.B. van
Doorn, juni '1991)

Siellingen bij het proefschrift "Prehospital triage to improve diagnostic and therapeutic decisions in patients with suspected
myocardiallnfarclion' van EW,M. Grijseels, Rotterdam, 26 oktober 1994.

12.

Een faculteit, die vrouwvriendelijk beleid hoog in het vaandel zegt te hebben
staan, dient tenminste een goede vervangings- cq verlengingsregeling te
hebben voor aile zwangere werknemers ongeacht hun financieringsbron.

13.

Triage: the sorting out and classification of casualties of war and other
disaster, to determine priority of need and proper place of treat men!. (Wolters'
woordenboek)

14.

Schrijven is een ambacht, dat men schrijvende leert. (S. de Beauvoir)

15.

In de computer is variatie een fout, terwijl in het leven variatie essentieel is.
(Oliver Sacks)

