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Stellingen behorende bij het proefschrift

SLEEP AND VITAL EXHAUSTION
Their relationship with cardiovascular disease

Rob van Diest, Maastricht 1993

1 Dat de slaap meestal tijdens de nachtelijke uren plaatsvindt, wil niet zeggen dat
problemen met de slaap zich ook tot deze periode beperken. Onderzoek naar de
subjectieve beleving (gestoorde) slaap is dan ook gediend met een inventarisatie van
slaapproblemen, zoals deze zich kunnen voordoen binnen een 24 uurs periode (dit
proefschrift).
2 A types lijken vooral problemen te hebben met doorslapen. Daar slaapproblemen als
risico indicator voor een hartinfarct mogen worden beschouwd is het aan te bevelen dat
er aan de (gestoorde) slaap van deze personen meer aandacht wordt besteed dan nu het
geval is (dit proefschrift).
3 De sterke samenhang tussen slaapproblemen en vitale uitputting reflecteert de
wederzijdse beïnvloeding tussen waken en slapen (dit proefschrift).
4 De waardering van een gestoorde nachtrust (de slaapkwaliteit) is niet per definitie
gebaseerd op de duur van het wakker liggen tijdens de slaapperiode {dit proefschrift).
5 De gepostuleerde samenhang tussen het doen van dutjes overdag en de relatieve
afwezigheid van de diepe slaap bij uitgeputte mannen is niet bedoeld als ontmoediging
om overdag te slapen (dit proefschrift).
6 De constatering dat iemand gedeprimeerd is wil nog niet zeggen dat iemand depressief
is.
7 Alhoewel uitgeputte en niet-uitgeputte mannen niet significant van elkaar verschillen in
hun REM slaap, is daarmee nog niet gezegd dat de REM slaap ook geen rol speelt ter
verklaring van een verhoogdrisicoop een hartinfarct bij uitgeputte mannen.
8 De programmeerbare alarmfunctie van het electronische horloge is een stap vooruit in
het onderzoek naar dagelijkse belevingsaspecten. De meeste proefpersonen waren
minder gecharmeerd van deze ontwikkeling daar zij vonden dat het horloge wel te
horen, maar nauwelijks af te lezen viel.
9 De ontdekking van de REM slaap is te danken aan het feit dat de jonge kinderen in
slaap vallen als ze lang hun aandacht bij één onderwerp moeten houden.
10 De oriëntatiestages van eerstejaars geneeskunde studenten in de eerste lijn zullen in hun
huidige vorm niet te handhaven zijn. Dit komt door de bezuinigingen in de eerstelijns
gezondheidszorg. De onderwijsorganisatie van de RL zal zich derhalve dienen te
heroriënteren op de plaats en de waarde van deze stages voor de beroepsuitoefening van
de toekomstige medicus.
11 Eén van de functies van het slapen is dat het de mensen van de straat houdt (Webb,
1986)

