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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift

“Risk factors for community-acquired 
bacterial meningitis in adults”

1.  Door goede voorlichting en preventieve maatregelen voor bepaalde risicogroepen kan  
een verdere reductie bereikt worden in het aantal gevallen van bacteriële meningitis.  
(dit proefschrift)

2.  Patiënten met recidiverende bacteriële meningitis hebben vaak een liquorlek; bij deze 
patiënten moet er uitgebreide beeldvorming worden verricht om dit lek te vinden en  
zo mogelijk te sluiten. (dit proefschrift)

3.  Patiënten die een splenectomie hebben ondergaan worden vaak onvoldoende voorgelicht 
over een verhoogd risico op pneumokokkeninfecties, ook worden deze patiënten vaak 
onvoldoende beschermd door vaccinaties. (dit proefschrift)

4.  Zwangerschap predisponeert niet voor bacteriële meningitis, wel zijn er – in het geval van 
bacteriële meningitis bij een zwangere patiënt – twee mensen in gevaar. (dit proefschrift)

5.  Niet-selectieve bètablokkers zouden een rol kunnen spelen in het voorkomen van 
bacteriële meningitis. (dit proefschrift)

6.  Genetische variatie in het complement systeem verklaart een deel van de  
interindividuele verschillen in gevoeligheid voor bacteriële meningitis. (dit proefschrift)

7. Uiteindelijk gaat het om mooie herinneringen maken. (prof.dr. D. van de Beek)

8. When all else fails, read the instructions. – Axioma van Cahn

9.  De positieve ondersteuning van moeders is voor vrouwen essentieel voor het evenwicht 
tussen werken en gezin. (prof.dr. M.A.J. de Koning-Tijssen)

10.  That’s the trouble with losing your mind; by the time it’s gone, it’s too late to get it back.  
(Bill Bryson)

11. Soms heb je van die dromen die je wakker houden totdat je ze uitvoert. (Loesje)

Kirsten Adriani


