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Ad� ·anced neuroimaging in mild traumatic brain injury 

Patienten met licht traumatisch hersenletsel en een normale conventionele CT kunnen in 

de acute fase cerebrale perfusie stoornissen hebben welke van prognostisch belang zijn 

(dit proefschrift) 

Posttraumatische amnesie is, hemodynamisch gezien, niet gecentreerd op een plek in het brein 

maar maakt onderdeel uit van een uitgebreider netwerk, waaronder de frontale grijze stof 

(dit proefschrift) 

De relatie tussen cerebrale perfusie stoornissen in de acute fase van licht traumatisch 

hersenletsel en de lange termijn bevindingen, verkregen met diffusion tensor imaging en 

neuropsychologisch onderzoek, suggereert een pathofysiologisch continuum (dit proefschrift) 

Ook licht traumatisch hersenletsel kan stoornissen in de sociale cognitie tot gevolg hebben 

(dit proefschrift) 

Een hogere frontale corticale bloed stroom bij vrouwen dan bij mannen geeft, in ieder geval, 

een kwantitatief verschil weer (dit proefschrift) 

De wortels van de wetenschap krijgen lang niet de aandacht waarin de takken en vruchten zich 

mogen verheugen (Robbert Dijkgraaf) 

People make rules to keep from making decisions 

Het opvoeren van het stemvolume komt de communicatie met de-alles-behalve-slecht 

horende-mens niet ten goede 

Een krent eet rozijnen in plaats van druiven 

Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten (Jules Deelder) 

Zwany Metting, 11 februari 2013 


