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Stellingen behorende bij dit proefschrift

Hydrocortisone dose in adrenal insufficiency
Balancing harms and benefits

1. Een tijdelijke verhoging van de hydrocortison dosering is niet schadelijk voor 
cognitieve functies zoals geheugen, aandacht, executief functioneren en sociale 
cognitie. (dit proefschrift)

2. Patiënten met secundaire bijnierschorsinsufficiëntie die tijdelijk een hogere 
dosering hydrocortison krijgen ervaren minder depressieve klachten en minder 
mentale vermoeidheid. (dit proefschrift)

3. Een hogere dosering hydrocortison in de behandeling van secundaire bijnier-
schorsinsufficiëntie leidt gedurende 10 weken tot minder dagelijks voorkomende 
somatische klachten en pijnklachten. (dit proefschrift)

4. De toename in pijnklachten die patiënten met secundaire bijnierschorsinsuffi-
ciëntie ervaren op een lagere dosering hydrocortison kan niet verklaard  worden 
door verandering in de somatosensorische gevoeligheid. (dit proefschrift) 

5. Een verdubbeling van de hydrocortison dosering leidt na 10 weken tot een 
verhoging van de bloeddruk en een verandering in bloeddruk regulerende me-
chanismen. (dit proefschrift) 

6. Door grote interindividuele verschillen in de farmacokinetiek van hydrocortison 
is een gepersonaliseerde aanpak in de substitutie therapie noodzakelijk. (dit 
proefschrift)

7. Kinderen van moeders met een posttraumatische stressstoornis laten al op jonge 
leeftijd lage cortisol waarden in de ochtend zien. Dit onderstreept het belang 
van intra-uteriene effecten op risicofactoren, zoals lage cortisol waarden, voor 
het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis. (Yehuda et al., J Clin 
Endocrinol Metab 2005;90:4115-4118)

8. Education is a progressive discovery of your own ignorance. (Will Durant)

9. Je mist 100% van de schoten die je niet neemt. (Wayne Gretzky)

10. Je hebt maar een klein plekje nodig om gelukkig te zijn. (Oma Werumeus Buning)


