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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

Clinically diagnosed borderzone infarction
Fact or fiction?

RAYMOND M.M. HUPPERTS
Maastricht, 24 j uni 1994

I
Borderzone infarcten bestaan niet. (dit proefschrift)
II
Klinisch-topografisch onderzoek naar de vascularisatiegebieden van bepaalde typen
herseninfarcten wordt gecompliceerd door de inter- en intra-individuele variabiliteit
van de arteriële cérébrale circulatie. (dit proefschrift)
III
Het postérieure deel van de paraventriculaire corona radiata wordt vasculair verzorgd
door de arteria choroidea anterior, (dit proefschrift)
IV
Lacunaire infarcten in het bevloeiingsgebied van de arteria choroidea anterior verschillen niet van lacunaire infarcten in het algemeen. (dit proefschrift)

Alvorens een proefschrift te schrijven, zou men eerst een proeve van bekwaamheid in
het schrijven van een wetenschappelijk artikel moeten afleggen.
VI
Door de inhoudelijke en organisatorische eindverantwoordelijkheid van het klinisch
medisch onderwijs bij de klinische vakgroepen te leggen, zal de kwaliteit van dit onderwijs in belangrijke mate toenemen.
VII
De mate waarin de medisch specialist besluit tot aanvullend onderzoek hangt mede
samen met de 'medische kennis' bij de patient; betere medische voorlichting van
'potentiële' patiënten zou daarom tot een belangrijke kostenbesparing in de gezondheidszorg kunnen leiden.

VIII
Het gebruik van de term slijtage ter uitdrukking van degeneratieve afwijkingen aan de
wervelkolom is helaas nog niet versleten.

IX
Een dokter zou war vaker tegen zijn patiënten moeten zeggen: 'ik weet het niet'.

De treffendheid waarmee Gustav Mahler (1860-1911) in 'Das Lied von der Erde' de
eindigheid van het menszijn beschrijft, geeft de oneindigheid van zijn compositie(s)
weer.

XI
De meest valide data ter evaluatie van de trainingstoestand van een atleet worden
verkregen op een ergometer waarbij de specifieke bewegingen behorende bij een
bepaalde sport nagebootst worden.
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XII
Sport doe je voor je plezier, niet om er gezond(er) van te worden.
XIII
Hoewel de meeste Nederlanders denken dat cross country skiën (langlauf) hetzelfde
is als wandelen op latten in de sneeuw, is deze sport wat betreft cardio-pulmonale
belasting de zwaarste duursport.

