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Stellingen 

1. Dat een subarachnoïdale bloeding radiologisch en klinisch ‘mild’ wordt genoemd, zegt weinig over 

de impact op het dagelijks leven (dit proefschrift). 

2. Tekorten in de sociale cognitie na een subarachnoïdale bloeding zijn gerelateerd aan 

gedragsveranderingen zoals gesignaleerd door naastbetrokkenen (dit proefschrift). 

3. Vermoeidheid na een subarachnoïdale bloeding is van een ander kaliber dan ‘vermoeidheid van 

alledag’, en correleert met een slechtere functionele uitkomst op de lange termijn (dit proefschrift).  

4. Tekorten in hogere orde prefrontaal gereguleerde functies na een subarachnoïdale bloeding zijn 

niet per definitie van prefrontale origine (dit proefschrift).  

5. Na iedere subarachnoïdale bloeding zou (sociaal) cognitief functioneren in kaart moeten worden 

gebracht, gezien de gebleken impact op sociale activiteiten, werkhervatting en vrijetijdsbesteding (dit 

proefschrift).  

6. Het feit dat tegenwoordig bij neuropsychologisch onderzoek na een behandelde aneurysmatische 

subarachnoïdale bloeding vrijwel geen patiënten meer voorkomen die voldoen aan de beschrijving 

van het zogenaamde ‘arteria communicans anterior syndroom’, wijst niet zozeer op een ommezwaai 

in cognitief functioneren, maar zegt waarschijnlijk vooral iets over veranderingen in de behandeling 

van het aneurysma (dit proefschrift). 

7. I can work with the means, but I rather party with the outliers ( @ResearchMark). 

8. Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te 

klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukking beschouwen (Albert Einstein). 

9. Niente, niente devi prendere sul serio. Eccetto il menu, naturalmente (La Grande Bellezza).  

10. Kon minder.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUnbqE29HeAhVF3KQKHQgnCUkQjRx6BAgBEAU&url=http://allestoringen.nl/storing/twitter&psig=AOvVaw2Lr7wi0O-enljzT2WzvVVS&ust=1542210251285480

