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Stelliigen

behorend bij ret proefschrift

Hypertension and taget organ damage

Sergio A. Rodriguez Hernandez

Maastricht, 18 december 2002



1. Het "white coat effect" kan het eerste teken zijn van orgaan-
schade en daarom moet behandeling overwogen worden.

(dit proefschrift)

2. Een adequate hypertensie behandeling heeft meer voordelen
voor het Karl dan voor de nieren.

(dit proefschrift)

3. De prevalentie van periventriculaire witte stof schade is
gerelateerd aan de mate van nachtelijke bloeddrukdaling; de
ernst van deze schade is niet afhankelijk van de bloeddruk.

(dit proefschrift)

4. Het menselijk lichaam is asymmetrisch; dit geldt ook voor de
voorkeurslokalisatie van niet-lacunaire cereorale infarcten.

(dit proefschrift)

5. De bijdrage van het ACE D allel op de intima media dikte bij
hypertensieven is links groter dan rechts.

(dit proefschrift)

6. Er bestaan genoeg wetenschappelijke bewijzen voor de
waarde van de 24-uurs ambulante bloeddrukmeting.
Desondanks wordt het niet door zorgverzekeraars vergoed.
Het tegenovergestelde geldt voor homeopatische midaelen.

7. Het probleem van pensioentekorten door toename van 65-
plussers kan in de toekomst deels opgevangen worden door
meer (hoog)opgeleide immigranten in Nederland toe te laten.

8. Wetenschappelijk en klinisch functioneren zijn twee
verschillende zaken. Ze hebben gemeen dat zij afhankelijk zijn
van enerzijds genetische en anderzijds omgevingsfactoren.

9. Indien het wettelijk verplicht was geweest om bij de invoering
van de Euro in Nederland een dubbele prijsaanduiding te
hanteren, zou er in bepaalde branches minder sprake geweest
zijn van excessieve prijsstijgingen.

10. Het jongste kind binnen het gezin wordt vaker verwend, omdat
zijn/haar geboorte van recentere datum is en deze vaak
zonder complicaties verloopt.

11. De opvang van "bolletjes-slikkers" zou medegefinancierd
moeten worden door laxantia producerende Farmaceutische
industrieen.




