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Stellingen:  

1. Investeringen in neonatale intensieve-zorgcapaciteit in lage- en middeninkomenslanden, 

zoals Suriname, zijn effectief (dit proefschrift).  

2. De incidentie van early-onset neonatal sepsis in Suriname is vergelijkbaar met de 

incidentie in hoge-inkomenslanden. Het zijn echter de veel hogere incidentie van en 

hogere mortaliteit door late-onset neonatal sepsis die aandacht en toewijzing van 

middelen vragen (dit proefschrift).  

3. In Suriname wordt late-onset neonatal sepsis in de meeste gevallen veroorzaakt door 

gramnegatieve bacteriën, terwijl in hoge-inkomenslanden grampositieve bacteriën de 

meest frequente verwekkers zijn (dit proefschrift).  

4. Het routinematig uitvoeren van virale PCR-diagnostiek bij kinderen opgenomen voor een 

luchtweginfectie is informatief, maar van beperkte klinische relevantie buiten de context 

van uitbraken (dit proefschrift).  

5. Dezelfde lockdown-strategie toepassen in lage- en middeninkomenslanden als in hoge-

inkomenslanden in respons op de coronapandemie, zonder voldoende toegang te kunnen 

bieden tot noodhulp, internet en zorg, is contraproductief.  

6. De prevalentie van reumatische hartziekte (infectie-getriggerde auto-immuunziekte) is 

een marker voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de verschillende 

bevolkingsgroepen in Suriname.  

7. De serumspiegel van angiopoëtine-2 is positief geassocieerd met de ernst van acute virale 

bronchiolitis bij zuigelingen. Dit suggereert een belangrijke rol van verlies van 

endotheelintegriteit in de pathofysiologie van deze ziekte (dit proefschrift). 

8. Transcranieel echo-doppleronderzoek is een effectieve manier om sikkelcelpatiënten, die 

risico lopen op cerebrale vasculaire accidenten, vroegtijdig te identificeren, ook al hebben 

vele van deze patiënten al één of meer stille herseninfarcten doorgemaakt voordat ze als 

hoog-risico patiënten worden geïdentificeerd. Het toevoegen van markers voor 

endothelieelactivatie zal de risicostratificatie verbeteren.  

 


