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Stellingen n 
behorendee by het proefschrift: 

FibrinolysisFibrinolysis and antifibrinolytic treatment 
inin aneurysmal subarachnoid haemorrhage 

1.. Antifibrinolytische therapie bij patiënten met een subarachnoidal bloeding 
werkt,, maar is niet zinvol. 

2.. Bij patiënten met een subarachnoïdale bloeding die bij opname een gedaald 
bewustzijnn hebben, verslechtert behandeling met antifibrinolytica de 
uiteindelijkee afloop. 

3.. De uitkomst van de trial met antifibrinolytica bij patiënten met een 
subarachnoïdalee bloeding toont het belang aan van het kiezen van het juiste 
eindpunt. . 

4.. Een recidief bloeding is nog altijd de belangrijkste oorzaak van een slechte 
afloopp na een subarachnoïdale bloeding. 

5.. Verbetering van de behandeling van na enkele dagen ontstane cerebrale 
ischemiee zal weinig invloed hebben op de uiteindelijke toestand van 
patiëntenn met een subarachnoïdale bloeding. 

6.. Ondanks een beleid gericht op het binnen drie dagen opereren van een 
patiëntt met een subarachnoïdale bloeding wordt slechts iets meer dan de 
helftt van de patiënten daadwerkelijk binnen deze termijn geopereerd. 

7.. De belangrijkste redenen een aneurysma operatie uit te stellen zijn niet 
logistiekk van aard, maar gerelateerd aan de toestand van de patiënt bij 
opnamee en het optreden van vroege complicaties. 

8.. De gunstige invloed van nimodipine op cerebrale ischemie bij patiënten met 
eenn subarachnoïdale bloeding berust op de fibrinolytische werking van 
nimodipine. . 

9.. Aangezien er bij acute stress juist verminderde stollingsactiviteit is, is het 
onjuistt bij spannende momenten te spreken over 'bloedstollende momenten'. 

10.. Wie in zijn beroepsleven nooit een grove fout heeft gemaakt, moet wel heel 
jongg gestorven zijn. Mr. J. Leyten 

11.. De regering doet er verstandig aan in de begroting van het komende jaar niet 
alleenn rekening te houden met de minima, doch ook met Maxima. 

12.. Wie het kind in zichzelf koestert, functioneert als volwassene beter. 

Yvoo Roos, 31 maart 2000 




