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Stellingen

Behorend bij het proefschrift 
‘Neurally-mediated reflex syncope: diagnosis and treatment’ 

1. De aanwezigheid van typische tekens en symptomen voor reflex syncope 
maakt het aanvragen van extra diagnostisch onderzoek vaak overbodig. 
(Dit proefschrift)

2. Algemene diagnostische richtlijnen voor wegrakingen zijn beter in staat 
om groepen van diagnosen met een relatief gunstig en ongunstig beloop 
van elkaar te onderscheiden dan om de precieze oorzaak van wegrakingen 
vast te stellen. (Dit proefschrift) 

3. Pacemakerbehandeling voor reflex syncope heeft sterke overeenkomsten 
met alternatieve geneeskunde: niet bewezen effectief, maar helpt vaak 
wel. (Dit proefschrift) 

4. Niet-medicamenteuze behandeling is gunstig voor patiënten die vaak 
flauwvallen, niet alleen wat betreft het flauwvallen zelf, maar ook wat 
betreft de kwaliteit van leven. (Dit proefschrift)

5. Bij falen van niet-medicamenteuze behandeling bij patiënten die 
frequent flauwvallen, heeft aanvullende behandeling met midodrine geen 
toegevoegde waarde. (Dit proefschrift)

6. Patiënten die blijven flauwvallen onder niet-medicamenteuze behandeling 
blijken voorafgaand aan deze behandeling vaak psychologische klachten 
te hebben. (Dit proefschrift)

7. Bij een oudere patiënt met wegrakingen en een compleet 
linkerbundeltakblok moet een pacemaker geïmplanteerd worden. 
(Krahn)

8. Inhibitie van het sympathische zenuwstelsel is niet het belangrijkste 
mechanisme dat vasodilatatie veroorzaakt bij een vasovagale reactie. 

9. Het handschrift van de dokter waarborgt de privacy van de patiënt. 

10. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.

11. Arts zijn en boeren is in theorie heel verschillend. In de praktijk blijkt dit 
echter prima te combineren. 


