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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Transcranial duplex scanning in
parkinsonian disorders
Comparison with SPECT
Annemarie Vlaar
Maastricht, 18 september 2009
1. In de klinische praktijk is een presynaptische SPECT scan betrouwbaarder
voor het vaststellen van een dopaminerge stoornis dan transcraniële
echografie (TCD) (dit proefschrift).
2. Een afwijkende TCD van de substantia nigra voorspelt betrouwbaar, dat
een presynaptische SPECT scan ook afwijkend zal zijn (dit proefschrift).
3. Gezien de geringe diagnostische bijdrage is in de kliniek geen plaats voor
een postsynaptische SPECT scan (dit proefschrift).
4. Een presynaptische SPECT scan differentieert niet tussen verschillende
parkinsonistische aandoeningen (dit proefschrift).
5. Indien in de toekomst presymptomatische detectie van de ziekte van
Parkinson therapeutische consequenties heeft, is TCD ideaal voor
grootschalig bevolkingsonderzoek (dit proefschrift).
6. Ook al is het aanbod van onderzoekstechnieken toegenomen, het
diagnosticeren van een patiënt met een bewegingsstoornis blijft
geneeskunst.
7. Na het diagnosticeren van een patiënt met een parkinsonistische
aandoening begint het echte werk pas.
8. De ziekte van Parkinson verdient een standaard van het Nederlandse
Huisartsen Genootschap.
9. De financiële en commerciële kant van de zorg wordt in de opleiding tot
medisch specialist onderbelicht.
10. Echo’s van de substantia nigra op de tafel van de neuroloog leveren
zwangerschapsfelicitaties op.
11. De toekomst zal uitwijzen of dit proefschrift dezelfde gevolgen heeft als de
vlinder van Lorenz (Edward N. Lorenz, 1917-2008).

