
STELLINGEN 

I 

Gelet op de hoge prevalentie van resistente bacterien bij gezonde 

mensen, is het noodzakelijk dat een nationaal antibioticumbeleid 

voor de gezondheidszorg in de eerste lijn tot stand komt. 

Dit proefschrift. 

II 

Elke ziekenhuisafdeling bepaalt uiteindelijk zelf de omvang van zijn 

bacteriele resistentie. 

Dit proefschrift. 

III 

De betekenis van de associatie tussen kolonisatie met Klebsiella 

en het voorkomen van necrotiserende enterocolitis bij pasgeborenen 

dient verder opgehelderd te worden. 

IV 

Westra CMM e.a. 

Arch Dis Childhood 

{in druk). 

Aanzienlijke aanpassing van de dosering van tobramycine op grond 

van individuele farmacokinetische parameters is vereist om werk

zame concentraties in serum te verkrijgen bij patienten met 

cystic fibrosis. 

Kelly HB e.a. 

J. Pediatrics 1982; 2: 318-321. 



v 

Het is niet mogelijk normen aan te geven voor toelaatbare kiemgetallen 

in en op medische apparatuur. Het is aan te bevelen deze apparatuur zo 

aan te passen, dat goede desinfectie mogelijk is. Er dient een wette

lijke regeling te komen met betrekking tot het toezicht op de hygi€nische 

aspecten van dergelijke apparaten. 

VI 

McGowan JE 

Rev Infect Dis 1981; 4: 760-769. 

Hierholzer WJ. In: Bacterial 

Infections of Humans. Evans AS 

e.a. eds., Plenum, New York 1982. 

De hygiene random de bereiding van flesvoeding voor zuigelingen buiten 

het ziekenhuis laat in Nederland evenzeer te wensen over als in de 

tropen. De Nederlandse zuigeling is echter zo fortuinlijk, dat hij 

minder de kans loopt Salmonella's of andere darmpathogenen met de 

aangeboden voeding te consumeren. 

VII 

Het verdient aanbeveling om de contr6le op het dragerschap van darm

pathogenen te regelen voor werknemers in de levensmiddelensector die 

landen met een hoge incidentie van besmettelijke darmziekten hebben 

bezocht. 

VIII 

De stijgende vraag naar medische hulp is duidelijk roerkbaar aan de 

groei van klinisch laboratoriumonderzoek. Het is de taak van de 

laboratoriumarts oro in nauw overleg met de clinicus de indicaties 

voor inzendingen en de kwaliteit van de te onderzoeken materialen 

te bewaken. 



IX 

Budgettering in de gezondheidszorg is alleen rationeel wanneer dit 

gekoppeld wordt aan werklast en bemanning. Bij een dalende conjunctuur, 

waarin de consument financieel minder draagkrachtig is, zal de indi

catie voor medische hulp verscherpt moeten worden om voldoende kwali

teit te kunnen behouden. 

X 

In Nederland is de beslissing tot de opening van de jacht op snippen, 

plevieren, ganzen en ander veerwild, dat niet tot de standvogels be

heart, onvoldoende onderbouwd met gegevens over bet effect van de 

jacht op de totale populatie. 

J.E. Degener 12 oktober 1983 


