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Stellingen behorende bij het proefschrift

Patterns of orthostatic hypotension 
and the evaluation of syncope

V.K. van Wijnen

1. Het is van groot belang het normale te kennen alvorens het abnormale te definiëren 
(dit proefschrift).

2.  Niet-invasieve continue bloeddrukmeting maakt, in tegenstelling tot 
de intermitterende bloeddrukmeting, onderscheid tussen verschillende 
bloeddrukpatronen in de eerste 180 s na het opstaan mogelijk (dit proefschrift).

3. Voor het gebruik van de continue niet-invasieve bloeddrukmeter is goede kennis van 
de hemodynamische veranderingen tijdens het opstaan vereist, evenals een goede 
handleiding (bijvoorbeeld hoofdstuk 3 van dit proefschrift), en een geïnteresseerde 
dokter (dit proefschrift).

4. De klinische diagnose van initiële orthostatische hypotensie kan bij jongvolwassenen 
gesteld worden op basis van een typische anamnese (dit proefschrift).

5. Een vertraagde toename van de vaatweerstand vlak na het opstaan is de 
voornaamste factor bij een vertraagd bloedrukherstel patroon (dit proefschrift).

6. Herhaalde episodes van cerebrale hypoperfusie op basis van een vertraagd herstel 
van de bloeddruk na opstaan zijn geassocieerd met depressie en cognitieve 
stoornissen op oudere leeftijd (Hypertension. 2018 May;71(5):946-954, dit proefschrift). 

7. De diagnostiek bij syncope patiënten op de spoedeisende hulp is met name gericht 
op het uitsluiten van acute pathologie. Voor het stellen van de uiteindelijke diagnose 
is de patiënt gebaat bij verwijzing naar de syncope poli (dit proefschrift).

8. Jongvolwassen met recidiverende syncope hebben baat bij verwijzing naar de 
syncope poli (dit proefschrift).

9. Gedurende het promotieonderzoek naar syncope duizelde het de arts-onderzoeker 
regelmatig.

10. Iedere AIOS cardiologie, neurologie, interne geneeskunde, spoedeisende hulp en 
klinisch geriatrie zou het autonome functieonderzoek van de bloeddrukregulatie 
moeten bijwonen voor een beter begrip van de hemodynamiek.  

11. The only constant in life is change – Heraclitus of Ephesus.

12.  We should all be feminists – Chimamanda Ngozi Adichie.


