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Stellingen 

behorende bij het proefschrift "Intensive insulin therapy and glucose 

management. Studies with the implantable pump and a glucose sensor" 

1. Continue intraperitoneale insuline infusie verbetert de glycemische 

controle en de kwaliteit van leven van mensen met type 1 diabetes 

mellitus die een suboptimale glycemische controle hebben. 

Dit proefschrift 

2. Eenmaal een inwendige pomp, altijd een inwendige pomp. 

Dit proefschrift 

3. Het implanteren van een insulinepomp kan snel, safe en simpel. 

Dit proefschrift 

4. Patienten die reeds een (inwendige) insulinepomp hebben, hechten 

waarde aan het gebruik van een continue subcutane glucosesensor, 

zonder dat de behandelaar voor die voorkeur een rationele verklaring 

kan bieden. Dit proefschrift 

5. Alarmen van continue glucose sensoren leiden niet tot een verbeterde 

glucosecontrole, indien zij niet tot actie van de gebruiker leiden. 

Dit proefschrift 

6. Meer patienten en behandelaars zouden continue intraperitoneale 

insuline therapie moeten overwegen. Dit proefschrift 

7. De huidige beschikbare subcutane insulinesensoren zijn niet geschikt om 

in een volledig 'closed loop systeem' te functioneren, een inwendige 

pomp is daarentegen noodzakelijk. 

8. Verzekerde zorg staat in Nederland niet gelijk aan te vergoeden zorg. 

9. Het uitvoeren van een cross-over studie vereist doorzettingsvermogen 

van zowel deelnemers als analyticus. 

10. 3e lijns gezondheidszorg is niet altijd academisch. 
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