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1. Slaapapneu is een veel voorkomende aandoening bij patiënten met een beroerte waarvoor 
tijdens de revalidatiefase nog weinig aandacht is. Dit proefschrift   
 
2. Het is onverstandig om het risico op slaapapneu in patiënten met een beroerte te 
voorspellen op basis van hun subjectief gerapporteerde klachten alleen. Dit proefschrift 
 
3. Het verdient de voorkeur om in de revalidatiesetting eerst gebruik te maken van 
screeningsmethoden voor slaapapneu voordat duurder en meer invasief slaaponderzoek wordt 
ingezet. Dit proefschrift   
 
4. Bij de start van de revalidatie na een beroerte hebben patiënten met obstructief slaapapneu 
(OSA) een achterstand op zowel functioneel als cognitief vlak. Dit proefschrift 
 
5. Adequate behandeling van OSA met continuous positive airway pressure (CPAP) leidt tot 
verbeterd cognitief herstel van patiënten met een beroerte. Dit proefschrift 
 
6. Het motiveren van patiënten met een beroerte tot blijvend gebruik van CPAP is de grootste 
uitdaging voor het onderzoek naar de behandeling van OSA. Dit proefschrift 
 
7. Liever bescheiden resultaten uit een sterke studie dan spectaculaire bevindingen op basis 
van een magere methode.  
 
8. Knowledge speaks, but wisdom listens. Jimi Hendrix 
 
9. The brain is wider than the sky. Emily Dickinson 
 
10. A good laugh and a long sleep are the two best cures for anything. Irish proverb 
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