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Stellingen  

behorende bij het proefschrift 

Diagnostics and therapeutic options in obstructive  

and central sleep apnea syndrome 

 

 

1. Het gebruik van een simpele screeningstool voorkomt het uitvoeren van onnodige 
polysomnografieën bij patiënten met hartfalen. (dit proefschrift) 
 

2. De langetermijneffecten van een mandibulair repositieapparaat (MRA) op 
cardiovasculaire uitkomsten bij de behandeling van patiënten met obstructief 
slaapapneu zijn nog onvoldoende opgehelderd. (dit proefschrift) 

3. Continuous positive airway pressure (CPAP)-therapie is kosteneffectiever terwijl 
patiënten “gelukkiger” zijn met een MRA bij de behandeling van matig obstructief 
slaapapneu. (dit proefschrift) 

4. De combinatie van MRA- en CPAP-therapie dient vaker te worden toegepast. (dit 
proefschrift) 

5. Een behandeling die niet gebruikt wordt, is nooit effectief. 
 

6. Bij het stellen van de diagnose slaapapneu dient positie afhankelijkheid mee 
gewogen te worden.  
 

7. Een mandibulair repositieapparaat is meer dan een mond vol. 

8. Voor het voltooien van dit proefschrift was een lange adem nodig. 

9. Men moet niet nadenken over het eindresultaat van zijn werk, zoals men ook niet 
reist om aan te komen, maar om te reizen. (Goethe) 

10. De stilte is de slaap die de wijsheid voedt. (Francis Bacon) 
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