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 Stellingen behorende bij het proefschrift
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Orgaan disfunctie als gevolg van hypovolemische en septische shock is een 
complex ziektebeeld waarbij het herstel van de ontstekingsregulatie de 
uitkomst bepaalt.

Tijdens een verbloedingsshock vindt er vroegtijdig een heterogene activatie 
van het endotheel plaats op een orgaan speci� eke wijze (dit proefschrift).

Activatie van het endotheel gedurende verbloedingsshock wordt veroorzaakt 
door ischemie en re-perfusie en niet door hypoxie (dit proefschrift).

De behandeling van multi-orgaan falen moet streven naar endotheelbalans.

De neutro� elen lijken wel mannetjes: “cannot live with them and cannot live 
without them”.

De capaciteit om de homeostase te reguleren neemt af bij oudere leeftijd, als 
gevolg hiervan is de incidentie en mortaliteit van multi-orgaan falen hoger bij 
ouderen. Ons begrip van de rol die de leeftijd heeft op het ziektemechanisme 
moet worden vergroot om de therapeutische interventie te kunnen aanpassen 
op de leeftijd van de patiënt.

De morbiditeit en mortaliteit van de patiënt wordt onder andere bepaald door 
korte en lange termijn e� ecten van verstoring van microvasculaire homeostase 
die tijdens anesthesie en chirurgie opgeroepen worden.

Bij de preoperatieve screening moet de anesthesioloog zijn aandacht richten 
op aanwijzingen die duiden op een onvoldoende regulatiecapaciteit van de 
homeostase.

Fouten zijn nuttig als we ze gebruiken om te voorkomen dat anderen ze maken.

Dit proefschrift gaat uiteindelijk over positief blijven, geduldig zijn en doorzetten.

“Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. 
The time will pass anyway”. (Earl Nightingale)

“Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in 
the rain”. (Vivian Greene)

De waarheid staat niet stil, zij danst mee op voortschrijdend inzicht.
 

Francis Wulfert, 2014

In vivo endothelial cell and neutrophil responses to shock


