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Stellingen behorend bij het proefschrift

HEMORRHAGIC BRAIN INFARCTION

van B. Krijne-Kubat



1. De afwezigheid van een significante carotisstenose pleit voor een cardio-
gene oorzaak van een niet-lacunair herseninfarct.
(D«f proe/sc/tn/O

2. Noch uit de grootte van een herseninfarct, noch uit de aanwezigheid van
een hemorrhagische component kan worden afgeleid dat een infarct door
een cardiogene embolus werd veroorzaakt.
(DJ/ proe/sdm/O

3. Hemorrhagische transformatie van een ischemisch herseninfarct is niet
gerelateerd aan de oorzaak doch aan de grootte van het infarct.
<"Df / / i / ;

4. De computertomografische criteria voor het vaststellen van een hemorrha-
gisch herseninfarct zijn betrouwbaar.
(Dit proe/sdin/O

5. Het risico op hemorrhagische transformatie is het grootste gedurende de
eerste week na het ontstaan van een ischemisch herseninfarct. Dit kan van
belang zijn voor de bepaling van het tijdstip waarop antistollingstherapie
gestart wordt.
CDif proe/sc/in/f)

6. Vroege antistolling van patiënten met een mogelijk cardioembolisch
herseninfarct is veilig indien patiënten met grote infarcten en tekenen van
verhoogde intracraniële druk van deze therapie worden uitgesloten.
(D/f proe/sdiri/f)

7. Het onderzoek van polyglucosan inclusies bij myoclonus epilepsie met
behulp van lectines toont aan dat er minstens drie verschillende suikersa-
menstellingen voorkomen. Dit wijst waarschijnlijk op het bestaan van ver-
schillende vormen van deze ziekte, met verschillende onderliggende
enzymdefecten van het suikermetabolisme.
(Zü/ora's disease - is if or is if «or, f/wf is f/ie <jues/ion. B. Kri/ne-Kubaf ef a/, CNN
1992, in press).

8. Bij de necrotiserende myositis is het myocard vaker aangedaan dan in het
algemeen wordt aangenomen. Bij sommige patiënten met deze aandoening
kunnen ernstige, soms zelfs letale complicaties optreden.

9. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van de neuropathologie is de
erkenning van dit vak als zelfstandig specialisme wenselijk.

10. Leer je tong te zeggen: Ik weet het niet; anders zou je misschien op een
leugen betrapt en gevangen gezet worden. (Bwc/iof.)

11. Het is makkelijker een succes te boeken dan het te verdienen. fCamus)


