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CLINICAL AND MAGNETIC RESONANCE OBSERVATIONS IN CEREBRAL 

SMALL-VESSEL DISEASE 

1. Hypertensie is de belangrijkste behandelbare risicofactor voor cerebrale 

microangiopathie. (Hoofdstuk2). 

2. Hyperintense lesies in de pons op een MRI-afbeelding komen bij bijna een kwart van 

patiënten met arteriole ischemische aandoeningen voor en berusten op 

microangiopathie. (Hoofdstuk3). 

3. Microangiopathie in het vertebrobasilaire stroomgebied is één van de oorzaken van 

evenwichtsstoornissen bij ouderen. (Hoofdstuk 4). 

4. Het obsolete concept van de "vertebrobasilaire insufficiëntie" kan een tweede leven 

beginnen als "vertebrobasilaire microangiopathie". (Hoofdstuk 4). 

5. Bij patiënten met cerebrale microangiopathie komen kleine intracerebrale 

hematomen voor zonder klinische symptomen. (Hoofdstuk 5). 

6. Het grote aantal intracerebrale bloedingen bij gebruik van anticoagulantia in het 

SPIRIT* onderzoek is deels te verklaren doordat patiënten met een TIA of klein 

herseninfarct vaak cerebrale microangiopathie hebben. (Hoofdstuk 5). 

* The Stroke Prevention In Reversible Ischemia Trial (SPIRIT) Study Group. A randomized trial of 

anticoagulants versus aspirin after cerebral ischemia of presumed arterial origin. Ann Neurol 

1997:42:857-865. 



7. Samenwerking tussen specialisten, die zich bezig houden met aandoeningen van 

bloedvaten, en die verder kijken dan hun orgaan van studie lang is, verbetert de 

kwaliteit van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. 

8. Snelle opname op een "Stroke Unit" is op dit moment de beste behandeling voor 

patiënten met een herseninfarct. 

9. Het nut van gerandomiseerde trials heeft zich ook bewezen in de forellenvisserij. 

(Britton BJ et al. Does the fly matter ? The CRACKPOT study in evidence based trout fishing. BMJ 

1998;317:1678-1680). 

10. Een snoepje op zijn tijd verlengt het leven. 

(Lee l-Metal. Life is sweet: candy consumption and longevity. BMJ 1998:317: 1683-1684). 

I I. De "impact factor" van het tijdschrift, waarin de publikatie staat, is een 

onwetenschappelijke manierom de prestatie van een onderzoeker te meten. 

(Richard Smith, redacteur British Medical Journal BMJ 1998:316:1036) 

12. Er zijn meer verschillen tussen Chinezen dan op het eerste gezicht lijkt. 

Amsterdam, 12 maart 1999 Vincent I.H. Kwa 
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