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Stellingen 

behorende bij het proefschrift Treatment of Chronic Inflammatory Neuropathies 

 

1. Intraveneuze immunoglobuline is een werkzame behandeling in zowel CIDP als MMN (dit 

proefschrift). 

2. Dexamethason leidt even vaak tot remissies als prednisolon, maar werkt waarschijnlijk wel 

sneller (dit proefschrift). 

3. Corticosteroïden leiden in circa een kwart van de patiënten tot langdurige remissie (dit 

proefschrift). 

4. In patiënten die niet op corticosteroïden en IVIg verbeteren moet de diagnose CIDP 

worden heroverwogen (dit proefschrift).  

5. Patiënten met zuiver focale motorische demyeliniserende afwijkingen en weinig sensibele 

afwijkingen op het EMG hebben een grotere kans op achteruitgang na behandeling met 

corticosteroïden (dit proefschrift). 

6. Achteruitgang na corticosteroïden lijkt niet door hyperpolarisatie van axonen te komen (dit 

proefschrift). 

7. Subcutaan immunoglobuline is een goed alternatief in sommige, maar niet alle patiënten 

met MMN (dit proefschrift). 

8. Stoppen met IVIg is vele malen moeilijker dan ermee te starten. 

9. ‘Ondanks het feit dat de dokters hem behandelden, hem aderlieten en verschillende 

geneesmiddelen toedienden, werd hij toch beter’ (Lev Tolstoi in Oorlog en Vrede, vert. 

Yolanda Bloemen en Marja Wiebes). Verbetering in CIDP is regelmatig te wijten aan het 

natuurlijke beloop en niet aan de behandeling. 

10. Positieve en negatieve trials bestaan niet. Wel zijn er goed en slecht opgezette studies 

(Rien Vermeulen). 

11. Alles weten en alles begrijpen doen alleen domkoppen en kwakzalvers (Anton Tsjechov 

in Geschiedenis van de Russische literatuur, vert. Karel van het Reve).  

 

Filip Eftimov, 15 februari 2015 


