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Stellingen 
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, . Oppervlakte elektromyografie is een reproduceerbare en sensitieve techniek 

waarmee de elektrische activiteit van de ademhalingsspieren gemeten 

kan warden (dit proefschrift). 

2. Het patroon waarmee patienten met COPD hun ademhalingsspieren rekruteren 

bij een toename van de belasting op het ademhalingssysteem is anders dan bij 

gezonden (dit proefschrift). 

3. Er is een relatie tussen de toename in elektrische activiteit van de 

ademhalingsspieren en de toename van dyspneu sensatie tijdens inspanning 

(dit proefschrift). 

4. Een patient heeft pas profijt van de therapie als hij effect ervaart. 

5. Nachtelijke noninvasieve beademing verbetert de uitkomsten van revalidatie bij 

patienten met ernstig COPD en chronisch hypercapnisch respiratoir falen 

(dit proefschrift). 

6. Nachtelijke noninvasieve beademing verbetert het adempatroon overdag zich 

uitend in een hoger ademminuutvolume (dit proefschrift). 

7. Gebreken zijn altijd minder ernstig wanneer ze duidelijk zichtbaar zijn, en het 

gevaarlijkst wanneer ze achter een schijn van gezondheid verborgen gaan 

(Seneca, 62 AD). 

8. Chronische noninvasieve beademing is meer een verlichting dan een belasting. 

9. Het insturen van een artikel voor review is net als het rijden van een 

dressuurproef: hoe tevreden je zelf ook bent, je blijft toch afhankelijk van een 

enigszins subjectieve beoordeling. 

10. Het verstrekken van chronische beademing is het verkopen van lucht! 
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