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Stellingen n 
bijj het proefschrift 

Calciumm Antagonists in Stroke 

11 Calcium antagonisten werkzaam op 'spannings gevoelige calcium kanalen', zijn niet 

effectieff  bij de behandeling van patiënten met een herseninfarct. 

22 In tegenstelling tot de volgorde van het onderzoek naar het effect van nimodipine bij het 

herseninfarct,, dient dierexperimenteel onderzoek vóóraf te gaan aan het klinisch onderzoek. 

33 De beslissing klinisch onderzoek naar de effectiviteit van een behandeling te verrichten 

dientt gebaseerd te zijn op een meta-analyse waarin de gegevens van al het verrichte 

dierexperimentelee onderzoek worden betrokken. 

44 De resultaten van het dierexperimenteel onderzoek met nimodipine bij focale cerebrale 

ischaemiee zijn niet verschillend van die van het klinisch onderzoek. 

55 Bij onverwachte resultaten van onderzoek dient te worden teruggekeerd naar het beginpunt 

omm eerdere resultaten opnieuw kritisch te beoordelen. 

66 Ook voor wetenschappelijk onderzoek geldt dat in het verleden behaalde resultaten geen 

garantiee bieden voor de toekomst. 

77 Farmaceutische industrieën moeten worden verplicht alle gegevens van klinische studies 

voorr meta-analyses af te staan. 

88 Het is onethisch dat artsen hun patiënten vragen mee te werken aan wetenschappelijk 

onderzoekk waarvan de gegevens niet ter beschikking komen voor meta-analyses. 

99 Een acute interventie studie bij patiënten met een beroerte in de huisartsenpraktijk is 

mogelijk. . 

100 Twijfelende huisartsen includeren niet. 

111 Niet werkzame stoffen, zonder bijwerkingen, worden het best onderzocht 

122 Zelfs dierexperimenteel onderzoek blijkt dubbelblind te kunnen worden uitgevoerd. 

133 Bij hardlopen is een juiste inzet van de armen onontbeerlijk. 

144 Voor sport en onderzoek geldt hetzelfde: "You've got to get obsessed and stay obsessed" 

(Coachh Bob, The Hotel New Hampshire door John Irving) 

155 Zonder werkster geen wetenschapster. 




