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Stellingen 

behorende bij het proefschrift

Necrotizing Enterocolitis
Survival, Intestinal Recovery, and Neurodevelopment

1. Het optreden van een postprandiale hyperemie in de darm van prematuur geboren 

kinderen is afhankelijk van de postnatale leeftijd, de postmenstruele leeftijd en de 

hoeveelheid voeding die het kind krijgt. (dit proefschrift) 

2. Preoperatieve metingen van de intestinale zuurstof saturatie in kinderen met fulmi-

nante necrotiserende enterocolitis lijkt een waardevolle techniek in aanvulling op kli-

nische variabelen om in te schatten welke kinderen een chirurgische interventie zullen 

overleven. (dit proefschrift)

3. De intestinale doorbloeding speelt een belangrijkere rol dan de systemische circula-

toire conditie bij het inschatten van de kans op overleving van necrotiserende entero-

colitis. (dit proefschrift)

4. Het meten van de intestinale zuurstof saturatie binnen 24 uur na de herintroductie van 

enterale voeding na ontwikkelen van necrotiserende enterocolitis draagt bij aan het 

voorspellen van de duur die de darm nodig heeft om te herstellen. (dit proefschrift)

5. De hoeveelheid intestinal-fatty acid binding protein in de urine binnen 24 uur na de her-

introductie van enterale voeding na het ontwikkelen van necrotiserende enterocolitis 

helpt te voorspellen welke kinderen risico lopen op het ontwikkelen van een stenose 

van de darm. (dit proefschrift)

6. Het monitoren van cerebrovasculaire autoregulatie tijdens een laparotomie bij pre-

matuur geboren kinderen draagt mogelijk bij aan het verbeteren van de neurologische 

uitkomsten op latere leeftijd. (dit proefschrift)

7. Herintroductie van enterale voeding na het ontwikkelen van necrotiserende enterocoli-

tis moet zo snel plaatsvinden als mogelijk om de cognitieve en motorische uitkomsten 

op latere leeftijd te verbeteren. (dit proefschrift)

8. Wie de regenboog wil zien, moet de regen trotseren (Ingspire). 

9. You don’t have to see the whole staircase, just take the first step. (Martin Luther King 

Jr.)

10. Een slechte dag met koffie is nog altijd beter dan een goeie dag zonder koffie.

11. Creativity is intelligence having fun. (Albert Einstein)

Sara J. Kuik, 14 september 2020


