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Stellingen 

1. Wanneer men goed luistert, blijkt stille cardiale ischemie vaak met stil te 
zijn (ditproefschrift). 

2. De prevalentie van stille cardiale ischemie bij hypertensieven, vastgesteld 
met behulp van ambulante electrocardiografie, is te laag om te gebruiken 
als eindpunt bij interventie-onderzoek (ditproefschrift). 

3. Stille cardiale ischemie wordt, net als symptomatische cardiale ischemie, 
uitgelokt door toename van de zuuvstoivraag van het hart (ditproefschrift). 

4. Peritoneaal dialyse gaat, evenals hemodialyse, gepaard met grote 
bloeddrukschommelingen (ditproefschrift). 

5. Het vervangen van misnomers als microalbuminurie en pulsus paradoxus 
door logische termen als oligoalbuminurie respectievelijk pulsus 
exaggeratus zou leiden tot een beter begrip bij de aankomend arts. 

6. Nauwkeurige observatie van de patiënt(e) tijdens een bloeddrukmeting is 
een weinig belastende en potentieel nuttige handeling bij onbegrepen, 
aanvalsgewijze hypertensie (ditproefschrift). 

7. 'De waarheid ligt in het midden' is een typisch Nederlandse uitdrukking, 
die slechts zelden bewaarheid wordt, hetgeen het falen van het 
poldermodel blootlegt. 

8. Een functie aanduiden met de mannelijke vorm indien die ingevuld 
wordt door een vrouw (bijvoorbeeld 'rector' in plaats van 'rectrix') heeft 
niets te maken met emancipatie, en alles met taalverloedering. 

9. Ondanks het feit dat wittejassenhvpertensie strict genomen een iatrogene 
aandoening is, kan de behandelend dokter niet volstaan met het 
achterwege laten van follow-up. 

10. Wil men aan een onderzoeksrichting een zweem van avantgardisme 
meegeven, dan dient men de naam van het gebied te laten eindigen 
op -omics. 

11. Wie goed tegen zijn verlies kan hoeft niet te winnen. 

12. Diegene die gebruik maakt van korte zinnen in wetenschappelijke 
teksten bestemd voor engelstaligen meent de leesbaarheid te vergroten, 
maar doet in feite het omgekeerde. 




