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Epidemiology, diagnosis and treatment  
of cerebral venous thrombosis

1. De incidentie van cerebrale sinustrombose onder volwassenen is ongeveer vier 
keer groter dan eerder gedacht werd (hoofdstuk 2).

2. Vrouwen met cerebrale sinustrombose en een “geslacht specifieke” risicofactor 
hebben een betere prognose dan mannen en dan vrouwelijke patiënten zonder 
een dergelijke risicofactor (hoofdstuk 3).

3. Het vaststellen van een kleine juxtacorticale bloeding bij een volwassene onder 
de 60 jaar is vrijwel bewijzend voor cerebrale sinustrombose (hoofdstuk 4).

4. Het mortaliteitscijfer van cerebrale sinustrombose is de afgelopen decennia 
gedaald, vooral doordat verbetering van de diagnostiek ertoe heeft geleid dat 
lichtere gevallen worden geïdentificeerd (hoofdstuk 6).

5. Bij de behandeling van cerebrale sinustrombose hebben laagmoleculaire 
heparines de voorkeur, maar in de praktijk blijken veel neurologen 
ongefractioneerde heparine te prefereren (hoofdstuk 8 en 10).

6. Een hemicraniëctomie bij patiënten met cerebrale sinustrombose en dreigende 
inklemming is meestal levensreddend en leidt in de meerderheid van de 
gevallen tot een goede klinische uitkomst (hoofdstukken 12-14).

7. Het is op ethische gronden niet gerechtvaardigd om de werkzaamheid van 
hemicraniëctomie bij patiënten met cerebrale sinustrombose te onderzoeken 
door middel van een gerandomiseerd onderzoek waarbij de controlegroep niet 
geopereerd wordt.

8. Gezien het ontbreken van voldoende wetenschappelijk bewijs voor de 
werkzaamheid van endovasculaire trombolyse voor cerebrale sinustrombose, 
moet deze behandeling bij voorkeur alleen in onderzoeksverband uitgevoerd 
worden.

9. De term subjectieve hypesthesie bij het neurologisch onderzoek is een pleonasme.

10. De meta-analyse staat bovenaan de piramide qua wetenschappelijke 
bewijskracht, maar onderaan qua wetenschappelijke creativiteit.

11. Poker is geen gokken, maar het toepassen van Bayesiaanse theorie o.b.v. 
kansberekening en mensenkennis 

12. De introductie van de iPhone heeft er toe geleid dat meer mannen zitten tijdens 
het plassen.

Jonathan Coutinho, 21 maart 2014

27933 Couthino stellingen.indd   1 31-01-14   11:08




