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Stellingen 

Behorende bij het proefschrift: 

Preparedness for Pandemic Influenza: Hospital and Intensive care resources 

Raoul E. Nap, September 2009 

1. In de planning van adequate en effectieve ziekenhuiszorg tijdens een pandemie is 
adequate en effectieve afstemming tussen a lie ketenpartners in de zorg essentieel 
( dit proefschrlff). 

2. Bij dreigend tekortschieten van IC capaciteit lijkt het management van de intensive 
care op behandeling van het fa lend hart: a Ileen door reductie van aanbod 
(preload), verhoging van throughput (inotropie) en output (afterload reductie) kan 
de balans tussen zorgvraag en zorgaanbod in evenwicht gebracht word en ( dit 
proefschriff). 

3. Voorspelbaarheid van de werklast op de intensive care eenheid is geassocieerd 
met adequaat gebruik van middelen en men sen ( dit proefschriff). 

4. Planners in de continu"i"teit van gezondheidszorg tijdens een grieppandemie zijn 
gebaat bij een cursus "Ethiek voor beginners" ( dit proefschriff). 

5. Evidence Based Management van zorgverlenende instanties als een bepalende 
factor in de voorbereiding op een wereldwijde ziekte-uitbraak is tot nu toe 
onderbelicht gebleven ( dit proefschriff). 

6. Simpele, beperkte en goedkope interventies voor het verbeteren van 
management van intensive care eenheden hebben een significante positieve 
impact op de patientenuitkomsten ( dit proefschriff). 

7. Meer informatie lijdt niet tot betere beslissingen ( dit proefschriff). 

8. Voorspellen is moeilijk, vooral van de toekomst. 

9. Ervaring is alleen waardevol als de toekomst er hetzelfde uitziet als het verleden. 

10. Nostalgie is ook niet meer wat het geweest is. 
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11. Na het genetisch manipuleren van een muis die niet bang is voor de kat, is het nu 
wachten op de muis die niet voor de poes is. (Kobayakawa, K. et al. Innate versus 
learned odour processing in the mouse olfactory bulb. (2007) Nature. Nov 22; 
450(7169): 503-8 

12. Stellingen zeggen meer over de kennissen dan over de kennis van de 
promovendus. 

13. Stupidity is not a disability, but it sure is a handicap. 

14. "When you are looking for the monsters under your bed, they are standing behind 
you laughing" (Calvin &: Hobbes). 


