
Stellingen 

 

1. De presentatie van verhoogde hersendruk bij een kind met syndromale craniosynostose kan 
atypisch zijn, wat gezien de multifactoriële etiologie een multidisciplinaire behandeling 
noodzakelijk maakt. (dit proefschrift) 
 

2. OSA leidt via verminderde cerebrale perfusie en autoregulatie tot verhoogde hersendruk, een 
vicieuze cirkel die wordt beëindigd door een arousal met als gevolg gestoorde (REM) slaap. (dit 
proefschrift) 
 

3. De beoordeling van symptomen zoals hoofdpijn, gedragsverandering, awakenings en 
visusvermindering, in combinatie met schedelgroei en fundoscopie is een betrouwbare klinisch 
relevante benadering voor het diagnosticeren van verhoogde hersendruk. (dit proefschrift) 
 

4. Patiënten met Apert of Crouzon/Pfeiffer syndroom hebben ter preventie van verhoogde 
hersendruk het meeste profijt van een occipitale schedelexpansie. (dit proefschrift) 
 

5. Patiënten met verhoogde hersendruk hebben toegenomen cerebrale bloedflow alsmede een 
systemische vasculaire respons ter handhaving van de cerebrale perfusie, wat resulteert in 
verhoogde bloeddruk. (dit proefschrift) 
 

6. Beauty is in the eye of the beholder; de persoonlijke ervaringen van een individu geven, ondanks 
vergelijkbare activatie van de fronto-orbitale cortex bij een ieder, de doorslag in perceptie van 
schoonheid. (Vessel, E.A. Front Neurosci. 2013 & Germine, L. Curr Biol. 2015) 
 

7. De rol van kunst in de Nederlandse artsenopleiding zou moeten worden vergroot, aangezien het 
niet alleen algemeen vormend is, maar ook de vaardigheid aanscherpt om details te zien waar 
een ander overheen kijkt; the use of fine art by looking at representational paintings enhances 
visual diagnostic skills. (Dolev, J.C. JAMA. 2001) 
 

8. De klinische blik van de arts—inclusief het ‘niet-pluis gevoel’—zal ook in de toekomst de gouden 
standaard blijven, ondanks de ontwikkeling van veelbelovende diagnostische 
(predictie-)modellen. (van den Bruel, A. BMJ. 2012) 
 

9. De beoordeling van binnenlopers door een SEH arts is een kunstfout; de kindergeneeskundige 
spoedpatiënt behoort tot het domein van de kinderarts. Parents often properly judge and act on 
the severity of their child’s illness, which makes referral-status a bad indicator of serious illness in 
children with fever (van Ierland, Y. Pediatrics. 2012).  
 

10. President Obama slaat de spijker op zijn kop met zijn pleidooi dat een betere wereld begint bij 
jezelf; er zijn jaarlijks veel meer Amerikanen die sterven door wapengeweld dan door terrorisme. 
(Gun Violence Archive / Global Terrorism Database) 
 

11. I believe in psychology; in life, unlike chess, the game continues after checkmate. 


