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STELLINGEN 

Behorende bij het proefschrift: 

Buruli ulcer in West Africa: Aspects of patient management 

1. In de aanwezigheid van goede alternatieven en de afwezigheid van levensbedreigende ziekte, 
dient langdurige toediening van streptomycine aan volwassen patiënten vermeden te worden 
(dit proefschrift). 
 

2. Indien gecombineerd met rifampicine, lijkt claritromycine met gereguleerde afgifte geen 
voordelen te bieden ten opzichte van gewone claritromycine (dit proefschrift).  
 

3. De behandeling van het Buruli ulcus met antibiotica kan geoptimaliseerd worden. Naast orale 
therapie, lijkt een kortere behandeling mogelijk bij patiënten met kleine laesies (dit proefschrift). 
 

4. De toekomstige wondzorg voor het Buruli ulcus zal bestaan uit een toegenomen aantal moderne 
verbanden, aangebracht op een afnemend aantal grote wonden (dit proefschrift). 
 

5. Wanneer aanvullende antibiotica voor vermoede secundaire infecties worden voorgeschreven 
volgens een richtlijn die gebaseerd is op het klinisch beeld, kweken en antibiogrammen, kan het 
aantal voorgeschreven aanvullende kuren drastisch worden verminderd (dit proefschrift). 
 

6. Lokale vrijwilligers zijn belangrijk voor de vroege opsporing van het Buruli ulcus, maar alle 
mogelijke manieren voor het opsporen van patiënten dienen gebruikt te worden (dit 
proefschrift). 
 

7. Indien het Buruli ulcus in een vroeg stadium met antibiotica behandeld wordt, resteren er 
doorgaans slechts kleine littekens en blijft de kwaliteit van leven van voormalig patiënten 
behouden (dit proefschrift). 
 

8. De huidige wereldwijde afname van het aantal nieuwe patiënten met een Buruli ulcus berust 
mogelijk niet enkel op omgevingsfactoren. De recent op grote schaal toegepaste behandeling 
met antibiotica zou weleens een grotere rol kunnen spelen dan tot nu toe wordt aangenomen. 
 

9. Het feit dat een voormalig Buruli ulcus patiënt, levend in een arm onderontwikkeld dorpje in 
Ghana, ongeveer dezelfde kwaliteit van leven rapporteert als de gemiddelde Nederlander vraagt 
om een herdefinitie van het woord “rijkdom”. 
 

10. Wie levens wil redden in Ghana wordt er buschauffeur en rijdt zo voorzichtig mogelijk. 
 

Sandor Klis 


