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C Stellingen behorende bij het proefschrift: 
cfor 11munity-Acquired Pneumonia: monitoring and modulation of the host response 

.._ ______ '-"r"'�-u.=�l,l;-h obstructief longlijden is geen risico verhogende co-morbiditeit bij een buiten het 
ziekenhuis opgelopen longontsteking (dit proefschrift) 

Prednisolon naast antibiotica bij buiten het ziekenhuis opgelopen longontstekingen leidt niet 
tot een beter klinisch herstel, maar geeft wel meer kans op laat therapie falen (dit 
proefschrift) 

Het gebruik van C-reactive protein om het beloop van een buiten het ziekenhuis opgelopen 
longontsteking te monitoren is af te rad en als tegelijkertijd prednisolon wordt gebruikt ( dit 
proefschrift) 

D-dimeren hebben geen toegevoegde waarde als prognostische biomarker in patienten met 
een buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking maar kunnen wel diagnostische 
onzekerheid brengen (dit proefschrift) 

Als paardenmiddel heeft prednisolon weinig effect op humane longontstekingen. 

Het feit dat er veel meer review artikelen zijn verschenen dan oorspronkelijke onderzoeken 
over corticosteroiden bij longontstekingen bewijst dat medici graag praten over zaken waar 
ze weinig van weten. 

''Those who cannot learn from history are doomed to repeat it." (George Santayana) 

De term korte klinische beoordeling (KKB) is waarschijnlijk bedoeld om assistenten in 
opleiding al vroeg in hun carriere te laten wennen aan nutteloze maatregelen in de zorg. 

"Als er meer dan vijftig jaar nodig zijn om iets te bewijzen, dan zal het niet zo zijn" (vrij naar 
A. Soomers, internist-intensivist, MCA) 


