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Stellingen	
	

1. Lekkage	van	de	bloed-hersenbarrière	staat	aan	het	begin	van	de	
pathologische	cascade	die	zorgt	voor	neurodegeneratie	(hoofdstuk	1).	

	
2. De	mate	van	cognitieve	veroudering	hangt	samen	met	de	omvang	van	

bloed-hersenbarrière	dysfunctie	(hoofdstuk	2).	
	

3. Alleen	wanneer	metingen	direct	na	het	toedienen	van	contrast	worden	
uitgevoerd,	kunnen	uitspraken	worden	gedaan	over	de	mate	van	bloed-
hersenbarrière	lekkage,	aangezien	contrastvloeistof	zich	ook	via	andere	
routes	over	de	hersenen	verspreidt	wanneer	meer	tijd	verstrijkt	
(hoofdstuk	6).	

	
4. Verschillende	neurologische	aandoeningen	hebben	vaker	dan	gedacht	

dezelfde	oorsprong,	namelijk	een	verstoorde	balans	tussen	
neurovasculair	bloed,	hersenen	en	CSF	(dit	proefschrift).	

	
5. Dysfunctie	van	de	bloed-hersenbarrière	vormt	de	schakel	tussen	

vasculaire	pathologie	en	schadelijke	eiwitophoping	in	de	hersenen,	
aangezien	de	bloed-hersenbarrière	zorgt	voor	het	opruimen	van	
afvalstoffen	uit	de	hersenen.	

	
6. Het	is	tijd	om	de	focus	bij	het	bevorderen	van	vasculaire	gezondheid	van	

alleen	hart	en	bloedvaten	te	verbreden	naar	de	hersenen.	
	

7. Veel	ouderen	hebben	in	plaats	van	meer	zorg	juist	meer	uitdaging	nodig,	
om	zo	langer	fysiek	en	mentaal	actief	en	autonoom	te	blijven.	

	
8. Als	metingen	van	bloed-hersenbarrière	lekkage	gevoeliger	worden,	

wordt	het	mogelijk	om	deze	metingen	als	uitkomstmaat	te	gebruiken	
voor	kwetsbaarheid	voor	pathologische	veroudering.	

	
9. We	hebben	geen	handjevol	mensen	nodig	die	duurzaamheid	perfect	

uitvoeren,	we	hebben	miljoenen	mensen	nodig	die	het	niet	perfect	doen	
(Anne-Marie	Bonneau).	

	
10. Het	minste	wat	we	kunnen	doen	tegen	waanzin	en	willekeur	is	niet	

‘normaal’	maken	wat	niet	normaal	is	(behalve	als	het	gaat	om	de	
verdeling	van	je	data).	


