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Stellingen

Behorende bij het proefschrift
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1. Ambulante bloeddrukmetingen na een herseninfarct
gedurende 24 uur kunnen een waardevolle bijdrage leveren
aan het onderzoek naar de betekenis van hypertensie voor
het ontstaan van het herseninfarct. Daarbij dient niet alleen
de ernst, doch ook de variabiliteit van de bloeddrukverhoging
in de analyse te worden meegenomen (dit proefschrift).

2. Patienten met een lacunair infarct hebben een hogere bloed-
druk dan patienten met een territoriaal infarct (dit proef-
schrift).

3. Patienten met multipele lacunaire infarcten hebben een ho-
gere bloeddruk dan patienten met een enkel lacunair infarct
(dit proefschrift).

4. Het veranderde bloeddrukprofiel van patienten met een
rechtszijdig corticaal infarct in het acute stadium is waar-
schijnlijk het gevolg van ontregeling van het autonome
zenuwstelsel en kan leiden tot ernstige complicaties. Bij
voorkeur moeten deze patienten daarom in het acute
stadium worden bewaakt in een stroke unit.

5. De principes van Good Clinical Practice zouden ook buiten
het kader van wetenschappelijk onderzoek zo veel mogelijk
moeten worden toegepast (zie illustratie op pagina 6).

6. Positief denken is het denken in mogelijkheden en oplos-
singen waardoor problemen slechts een uitdaging zijn voor
iets nieuws.

7. Bij het werken aan een oplossing voor het aantal WAO-ers
moet worden gedacht aan de instroom, uitstroom en het
WAO- percentage. De oplossing ligt vaak in het eerste
ziektejaar.

8. Om het fileprobleem te bestrijden is een intensief gebruik
van de elektronische snelweg een gemakkelijkere oplossing
dan het uitbreiden van het asfalt.

9. Promoveren is net als volwassen worden. Het is een proces
van vallen en opstaan waarbij een goede coach
onontbeerlijk is.




