
Stellingen
behorende bij dit proefschrift

Een dichotome afkapwaarde geeft geen informatie over de duur en  
hoeveelheid zuurstof na een reanimatie. (dit proefschrift)

Op de lange termijn zijn de fysieke gevolgen en kwaliteit van leven van  
kinderen na een reanimatie relatief gunstig. (dit proefschrift)

Reanimatie op de kinderleeftijd vergroot de kans op meer  
psychopathologie op de lange termijn. (dit proefschrift)

Reanimaties bij kinderen geven beperkingen in het intellectueel functioneren 
en het visueel geheugen. Omdat deze kinderen nog in ontwikkeling zijn is dit 

waarschijnlijk het topje van de ijsberg. (dit proefschrift)

Follow-up van de lange-termijn effecten van medicatie en de veiligheid van 
medicatie in kritisch zieke kinderen is tot op heden nauwelijks onderzocht.  

(dit proefschrift)

Minder mortaliteit, meer morbiditeit: de kinder-IC is veranderd.  
(Namachivayam et al. 2010)

Lange-termijn follow-up van kritisch zieke kinderen, inclusief  
neuropsychologisch onderzoek, dient standaardzorg te zijn.

Goede samenwerking is gebaseerd op vertrouwen;  
het kost geen geld, maar het is wel erg kostbaar.

Het feit dat internationale wetenschappelijke tijdschriften auteurs verzoeken 
om meer artikelen uit hun tijdschrift te citeren, om zo de impact factor van hun 

tijdschrift te verhogen, is in strijd met de wetenschappelijke integriteit.

Elke seconde telt! (Lee et al. 1989) 

The magic is not in the medicine but in the patient’s body. What the doctor does  
is stimulate Nature’s functions in the body, or to remove hinderances.  

In a sense, though we speak of healing a cut, every cut heals itself;  
no dressing will make skin grow over a cut on a corpse. (C.S. Lewis)

Lennart van Zellem, juni 2015
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