
 

 

 

Beyond the tension of hypertension : focus on non-
antihypertensive aspects of antihypertensive
treatment
Citation for published version (APA):

van Bortel, L. M. A. B. (1993). Beyond the tension of hypertension : focus on non-antihypertensive
aspects of antihypertensive treatment. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Rijksuniversiteit Limburg.
https://doi.org/10.26481/dis.19931118lb

Document status and date:
Published: 01/01/1993

DOI:
10.26481/dis.19931118lb

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.19931118lb
https://doi.org/10.26481/dis.19931118lb
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/e9d61c17-8aee-48ef-adbe-63becc7658f5


STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

BEYOND THE TENSION
OF HYPERTENSION

focus on non-antihypertensive aspects
of antihypertensive treatment

Luc M.A.B. Van Bortel
Rijksuniversiteit Limburg,

Maastricht, 18 november 1993

Promotores
Prof. dr. H.A.J. Struijker Boudier

Prof. dr. K.H. Rahn



1. In tcgcnstclling tot wat algemeen aanvaard wordt, vrijwarcn ACE-remmers de
kwalitcit van hct lcven NIET beter dan sclectieve isyblokkeerders. (dit proef-
schift)

2. Declncming aan cen ondcrzoek op zichzelf beinvloedt de levcnskwaliteit
reeds gunstig. Daarom is een betere kwaliteit van leven tijdens dan voor medi-
catie geenszins een bewijs voor een gunstige invloed van het medicijn op de
kwaliteit van leven. (dit proefschrift)

3. Niet alle bloeddruk verlagende middelen hebben een gunstige invloed op de
vaatwandeigenschappen (distensibiliteit en compliantie) van de grote vaten.
(dit proefschrift)

4. Het gebruik van het effect van medicijnen op risicofactoren voor ischemische
hartziekten als surrogaat voor him effect op ischemische hartziekten zelf, kan
erg misleidend zijn. (dit proefschrift en Cruickshank, J Hypertens 1992,
10(suppl 3):S21-S27.)

5. Van fysiologisch oogpunt is het logischer te spreken van het statische (de ge-
middelde druk) en het dynamische deel (de polsdruk) van de bloeddruk, dan
van de diastolische en svstolische druk.

6. In tegenstelling tot schistosomiase veroorzaakt door Schistosoma mansoni
dienen alle patienten met een Schistosoma haematobinm infectie behandeld te
worden, omdat men niet weet of het distale deel van de ureterwand volwassen
wormen bevat. (L Van Bortel, C van Deursen. Mod Med 1983, 7:1007-1014)

7. lien goed voorschrijfgedrag is belangrijk voor de individuele patient en voor
de maatschappij omwillc van socio-economische redenen. Het is dus wenselijk
het voorschrijfgedrag te optimaliseren. Farmacologie-onderwijs alleen blijkt
onvoldoende om tot een rationed voorschrijfgedrag te komen. Daarom ver-
dient ook in Nederland het farmacotherapie-onderwijs meer aandacht. (L. Van
Bortel et al. In: Gezond onderwijs-1.1992, p 48-53)

8. Het nalaten van tijdschriften en/of auteurs om negatieve resultaten te publice-
ren kan de waarde van meta-analyses in ongunstige zin beinvloeden.

9. De verlenging van de patentduur voor medicijnen kan niet enkel de prijs van
nieuwe medicijnen drukken, maar tevens het onderzoek naar nieuwe genees-
middelen bevorderen.

10. De natuur heeft voor de mens slechts een leven van 30 tot 40 jaar voorzien.


