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Stellingen behorende bij het proefschrift
SLAAPKLACHTEN IN DE PERIODE VOORAFGAANDE AAN HET
HARTINFARCT
Yolande Nelissen-de Vos, Maastricht 23 juni 1994
1. Het dreigend hartinfarct kan eerder onderkend worden wanneer men niet
alleen let op lichamelijke klachten (AP), maar ook op het voorkomen van
"vitale uitputting", "immersion" en problemen met het doorslapen.
Dit proefschrift
2. Van alle slaapklachten heeft de klacht "problemen met doorslapen" de
sterkste prodromale betekenis.
Dit proefschrift
3. Het construct "vitale uitputting" dient uitgebreid te worden. Er is sprake
van vitale uitputting wanneer men klaagt over toegenomen prikkelbaarheid, vermoeidheid en demoralisatie en over doorslaapproblemen, te
weten niet opnieuw kunnen inslapen nadat men wakker is geworden.
Dit proefschrift
4. Vrouwen zijn goed in staat om de mate van vitale uitputting bij hun
partner in te schatten. De vraag is of het omgekeerde ook geldt.
Dit proefschrift
5. De bevalling van een proefschrift vormt een langduriger psychologische
belasting voor de moeder dan de bevalling van een kind.
6. De kwaliteit van de stellingen zegt niets over de kwaliteit van het
proefschrift.

7.

De geloofwaardigheid van een jvetenschapper, hulpverlener en politicus
laat duidelijk te wensen over, hdien zij de preventieve maatregelen die
zij adviseren zelf aan hun laars lappen.

8.

Voor de toekomst van de weteischap zou het een goede zaak zijn
wanneer de jonge wetenschapper meer sociale zekerheid wordt geboden.

9.

De hoge prevalentie van snurktn in deze steekproef ligt gelegen in het
feit dat de personen uit de ondtrzochte populatie mogelijk een bourgondische levensstijl erop nahouden
Dit proefschrift

10. De resultaten van fysiotherapie zijn deels afhankelijk van psychologische
factoren.

