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Stellingen  
behorende bij het proefschrift 

 
Necrotizing enterocolitis: the quest for biomarkers 

 
1. Bij necrotiserende enterocolitis leidt schade aan de darmcellen snel tot klinische 

symptomen. (dit proefschrift) 
 
2. Afname van intestinale circulatie rondom de geboorte zorgt mogelijk voor de eerste 

aantasting van het darmweefsel waardoor een kind vatbaar wordt voor het ontwikkelen 
van necrotiserende enterocolitis. (dit proefschrift) 

 
3. De hoge concentraties van en grote variaties in fecaal calprotectine gedurende de eerste 

levensweken maken deze marker onbruikbaar bij het voorspellen welke neonaat 
necrotiserende enterocolitis zal ontwikkelen. (dit proefschrift) 

 
4. Er is geen plaats voor het ‘intestinal fatty acid-binding protein’ (iFABP) in het voorspellen 

van het optreden van necrotiserende enterocolitis, maar mogelijk wel in het 
diagnosticeren van de ziekte. (dit proefschrift) 

 
5. Dat de risicofactoren voor het ontwikkelen van necrotiserende enterocolitis sterk kunnen 

verschillen tussen individuen zorgt ervoor dat het voorspellen van deze ziekte een lastige 
opgave blijft. (dit proefschrift) 

 
6. De toegenomen incidentie van necrotiserende enterocolitis in de afgelopen decennia 

bewijst dat de sterke verbetering van de neonatale intensive care geneeskunde niet alleen 
maar positieve gevolgen heeft.  

 
7. Alleen door een goede retro-spectroscoop kun je zien hoe je een onderzoek perfect kunt 

opzetten. 
 

8. Als een dokter zijn gevoel niet gebruikt, hebben de patiënten een probleem. B. Pinedo 

9. Eenvoud is het kenmerk van het ware. H. Boerhaave 
 

10. Ongebaande paden leiden naar het mooiste uitzicht. 
 

11. Wonen in Den Haag en werken in Groningen is een waanzinnige combinatie.  
 

12. Bereid zijn is alles. W. Shakespeare 
 
 

 


