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STELLINGEN

Behorendc bij het proefschrift

Cervicogenic Headache

raw S»<//M:om

. 2? w i 200/



De betrouwhaarheid voor het diagnostiseren van cervicogene
hoofdpijn, volgcns de criteria van Sjaastad, is gelijk aan de
bctrouwbaarhcid voor hct diagnostiseren van migraine en
spanningshooldpi|ii volgcns de International Headache Society
classiticatie (dit proefschrift).
De betrouwbaarheid van het lichamelijk onderzoek van de nek en
occipitale regio bij patienten met cervicogene hoofdpijn, migraine
en spanningshootdpijn is bevredigend in de meerderheid van de
klinische testen (dit proefschrift).
De 'kwaliteit van leven', gemeten met de SF-36 vragenlijst,
van patienten met cervicogene hoofdpijn is significant beperkt,
voor alle domeinen, vergeleken met een gezonde controle groep
(dit proefschrift).
De Nederlandse SF-36 vragenlijst kan gebruikt worden als
cen (primaire) uitkomst maat voor klinisch onderzoek bij
patienten met cervicogene hoofdpijn (dit proefschrift).
Een cervicale facet denervatie, middels radiofrequente lesies van
de mediale tak van de ramus dorsalis van C3 - C6, bi) patienten
met cervicogene hoofdpijn laat een significante reduetie zien van
de ernst, frequentie, analgetische consumptie en intensiteit van de
hoofdpijn in een prospectief niet gerandomiseerd onderzoek
(dit proefschrift).



6. Een geplande sectio cesaria, voor de ä terme foetus in stuitligging,
leidt tot minder perinatale mortaliteit en minder neonatale
mortaliteit en morbiditeit dan een geplande vaginale geboorte
(Lancet 2OOO;356:1375-1383).

7. Bij patienten met emstig hersenlctscl is behandclmg met Hypothermie
tot 33°C binnen 8 uur na het trauma niet effectief voor een betcre
outcome (N Engl J Med 200l;344:556-563).

8. ' ... it is not because the epidemiologist is trying to complicate
the issue - it is because the issue is complicated
(S.F Lanes & C. Poole 1984).

9. Een belangrijk verschil /K5S?n de 'oude honorerings regeling'
en 'nieuwe honorerings regeling' van academisch werk/.ame
specialisten is, dat er voorheen onvrede was tussen vakgroepen
onderling terwijl er momenteel onvrede is fr/'nncw vakgroepen.

10. Als de kennis ontbreekt, wordt de discussic nogal eens bepaald
door emoties.

11. Promoveren is als Disney World, een ervaring die niet gemist
mag worden.


