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Stellingen

behorende bij het proefschrift
 

‘The wave called delirium, from onset to consequences’

door Chantal Jochemina Slor

1. De afronding van een proefschrift zegt meer over het karakter van de 
promovenda dan over haar geleerdheid.

2. Anesthesie-techniek is geen belangrijke voorspeller van delier, de 
chirurgische ingreep zelf kan dit wel zijn. 

3. Het voortduren van een delier wordt voor een groot deel bepaald door de 
aanwezigheid van pre-existente cognitieve stoornissen.

4. Een langer durend delier onderscheidt zich niet zozeer door een geheel 
specifiek symptoomprofiel, maar is wel geassocieerd met verminderd 
functioneren van het geheugen.

5. Motorische subtypes van delieren zijn instabiel over de tijd heen.

6. Een delier verhoogt de kans op somberheid achteraf.

7. Het ondergaan van een delier verhoogt voor een geriatrische patiënt met 
een heup fractuur niet de kans op een posttraumatische stress stoornis. Het 
schrijven van een proefschrift over delier verhoogt die kans mogelijk wel.
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