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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

Arterial Remodeling and Hypertensive Damage
Clinical studies in patients with essential hypertension
Barry van Varik, 14 november 2018
1. Het bestuderen van genetische ziekten die gekenmerkt worden door specifieke
vaatwandveranderingen geeft inzicht in de complexe mechanismen die aan hart- en
vaatziekten ten grondslag liggen. (dit proefschrift)
2. Vaatwandveranderingen van de halsslagaders beginnen al voordat hoge bloeddruk zich
manifesteert. (dit proefschrift)
3. Met het toenemen van de leeftijd neemt de nierfunctie jaarlijks sneller af naarmate de
wand van de aorta en de grote slagaders stijver wordt. (dit proefschrift)
4. Prehypertensie wordt gekenmerkt door een toegenomen vaatwandstijfheid, een
verhoogde vaatweerstand en een overmatig verhoogde doorbloeding van de nieren (dit
proefschrift)
5. Vroegtijdige opsporing en succesvolle behandeling van hoge bloeddruk leidt tot
kostenbesparing en gezondheidswinst door het terugdringen van het aantal zorgintensieve complicaties op lange termijn. (valorisatie)
6. De grenswaarde van hoge bloeddruk verlagen met als doel om gezondheidswinst te
behalen leidt onbedoeld maar onvermijdelijk tot een toename van het aantal zieken,
verhoogde ziektelast en daarmee een verergering van het probleem.
7. Om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken moet de patiënt meer
verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid, in plaats van dit over te laten
aan de zorgverlener.
8. Met het toenemende idee dat gezondheid maakbaar is, wordt nadenken over
existentiële vragen steeds belangrijker.
9. Goede geneeskunde begint en eindigt bij een oprechte interesse in de patiënt als
persoon.
10. Soms moet je eerst volledig tot stilstand komen om weer vooruit te kunnen gaan.

