
 

 

Stellingen behorende bij het proefschrift: 

 

Temperature and Sex as Prognostic Factors in Stroke 

 

1. Er is onvoldoende bewijs voor een gunstig effect van het routinematig voorschrijven van paracetamol op de functionele 

uitkomst bij patiënten met een acute beroerte. (dit proefschrift) 

2.  Neuroprotectieve strategieën bij het herseninfarct kunnen geen langdurig effect bewerkstelligen zonder dat er ook een 

bepaalde mate van reperfusie van ischemisch hersenweefsel heeft plaatsgevonden. (dit proefschrift)    

3. Het toegenomen effect van intraveneuze alteplase bij hogere lichaamstemperaturen is niet klinisch relevant. (dit 

proefschrift)  

4. Vrouwen worden minder vaak behandeld met intraveneuze alteplase omdat ze vaker buiten het tijdsvenster waarin de 

behandeling effectief is en wordt toegepast op de spoedeisende hulp komen. (dit proefschrift) 

5. Er zijn geen sekseverschillen in functionele uitkomst en mortaliteit bij patiënten met een intracerebrale bloeding. (dit 

proefschrift) 

6. Controverses in de media over de risico’s en het nut van het gebruik van statines als primaire en secundaire preventie 

voor hart- en vaatziekten leiden tot ongewenste afname van het gebruik van statines. (naar A. Matthews e.a. in BMJ. 

2016;353:i3283)   

7. Het gebruik van NSAID’s is geassocieerd met een hoger risico op ziekenhuisopname in verband met hartfalen. (naar 

Arfè e.a. in BMJ 2016;354:i4857) 

8. Vrouwelijke artsen verschillen van mannelijke artsen in communicatie, aanvragen van aanvullend onderzoek en 

behandeling. (naar A.L.M. Lagro-Janssen in Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1141-5)  

9. Pragmatische onderzoeken zijn nodig om de effectiviteit van behandelingen en interventies te onderzoeken onder 

omstandigheden met routinematige zorg en zijn daarom niet meer biased dan verklarende onderzoeken. (naar L. 

Thabane in Trials 2015;16:387-395) 

10. Het interpreteren van de resultaten van een klinische trial moet plaatsvinden op basis van alle uitkomsten (primaire, 

secondaire uitkomstmaat en veiligheid) en niet op basis van de p-waarde alleen. (naar S.J. Pocock en G.W. Stone in N 

Engl J Med 2016;375:861-870)  

11.  “Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.” (Friedrich Nietzsche in Sprüche und Pfeile 8, Götzen-Dämmerung 

oder Wie man mit dem Hammer philosophirt, 1889) 
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