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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

Vascular endothelial function and genetic epidemiology  
in 

lacunar stroke subtypes

Iris L.H. Knottnerus
Maastricht, 2 maart 2012

1. Puntbloedingen op de MRI bij patiënten met een lacunair herseninfarct wijzen 
 niet alleen op een verhoogd bloedingrisico, maar zijn ook de bron van de bloeding. 
  (dit proefschrift, hoofdstuk 2)

2. Verhoogde concentraties van eiwitten afkomstig van het vaatendotheel wijzen bij 
  patiënten met het lacunaire herseninfarct met bijkomende witte stof afwijkingen 
 op een pathogenetische rol van endotheelactivatie. (dit proefschrift, hoofdstuk 4)

3. Om endotheelactivatie te onderzoeken bij patiënten met een lacunair 
  herseninfarct is het door heparine vrijgemaakte TFPI een betere marker dan het  
 in het plasma aanwezige TFPI. (dit proefschrift, hoofdstuk 5) 

4. Het feit dat een positieve familieanamnese vaker voorkomt bij patiënten met een 
  lacunair infarct met bijkomende “stille” infarcten op beeldvorming wijst op 
 een rol voor genetische factoren bij het ontstaan van dit subtype.  
 (dit proefschrift, hoofdstuk 6)

5. Het genetisch relatief risico geeft de bijdrage van de genetische component aan 
  een ziektebeeld beter weer dan een familieanamnese. (dit proefschrift, hoofdstuk 7)

6. De karakterisering van neurologen als ‘very precise, but not very helpful’ kan 
  inmiddels weerlegd worden door wapenfeiten zoals de trombolyse en secundaire 
  preventie na beroertes. (Hackam, 2007)

7. Ziekten van kleine hersenvaten hebben grote gevolgen. (Hachinski, 2002)

8. Knowledge is a process of piling up facts; wisdom lies in their simplification.  
 (Martin Fisher, 1879-1962)

9. Buiten de Randstad reis je helaas nog altijd sneller met de auto dan met de trein. 

 Het oude gezegde ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’ is binnen de moderne wetenschap
 steeds meer van toepassing. De noodzakelijke intensieve interdisciplinaire 
 samenwerking wordt op bestuurlijk niveau met de mond beleden, maar niet 
 door daden onderschreven.
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