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Stellingen behorende bij het proefSchrift

intrAVenoUS throMbolYSiS for AcUte 

iSchAeMic StroKe FROM RANDOMISED 

CLINICAL TRIALS TO DAILY PRACTICE

maaike dirks
Rotterdam, 17 februari 2012

1. — Een intensief implementatieprogramma kan ervoor zorgen dat er meer patiënten met een 
acuut herseninfarct behandeld worden met intraveneus alteplase. (dit proefschrift)

2. — Een intensief implementatieprogramma is kostbaar, maar leidt uiteindelijk tot kostenbespar-
ing op de korte termijn als alle medische- en zorgkosten in de eerste drie maanden na de beroerte 
worden meegewogen door minder ziekenhuis- en revalidatiekosten en toegenomen efficiëntie in de 
zorg voor patiënten met een beroerte. (dit proefschrift)

3. — Als alle patiënten die in aanmerking komen ook werkelijk werden behandeld met 
intraveneus alteplase, had 21% van alle opgenomen patiënten met een herseninfarct kunnen 
worden behandeld. (dit proefschrift) 

4. — Behandeling met intraveneus alteplase leidt ook in de dagelijkse praktijk tot een betere 
functionele uitkomst op drie maanden bij patiënten met een herseninfarct. (dit proefschrift)

5. — Expliciete doelen, klinisch leiderschap, feedback en een leer-cultuur zijn kenmerken van 
een ziekenhuisorganisatie die geassocieerd zijn met een hoog percentage met alteplase behandelde 
herseninfarct patiënten. (dit proefschrift) 

6. — Organisations and individuals involved in the UN meeting must ensure that member 
nations realise the urgency of the growing burden of stroke, as both a health and an economic 
issue, and governments must be given incentives and support to implement coordinated prevention 
initiatives. Strategies to prevent non-communicable diseases such as stroke will cost money, but not 
as much as failure to take this opportunity. (The Lancet Neurology 2011)

7. — Healing is a matter of time, but it is sometimes also a matter of opportunity. (Hippocrates)

8. — Regulation of clinical research is now extraordinarily bureaucratic, expensive and confusing 
– and is getting worse; over-regulation may very well lead to serious bias in clinical research and 
therefore the wrong conclusions being drawn. (Charles Warlow, Clinical Medicine 2005)

9. — The dynamics of the physician’s role in the history of opera reflect the development of medicine 
and illustrate the development of the social position of doctors and the public attitude towards the 
medical profession over the past centuries. (Stefan N Willich, BMJ 2006)

10. — Het woord ‘adjust’ wordt in het Engels gebruikt om effectschattingen aan te passen door 
rekening te houden met ongelijke verdeling van verstorende factoren over de ter vergelijken 
groepen. In het Nederlands wordt dit vaak vertaald met het werkwoord ‘corrigeren’, een betere 
vertaling is echter ‘justeren’.
 
11. — America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in 
between. (Oscar Wilde)


