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sTELLINGEN

In tegenstelling tot de verhoging van de veldsterkte van de MRI, leidt de 
verhoging van de resolutie wél tot verhoogde reproduceerbaarheid van 
halsslagader wanddikte meting. (dit proefschrift)

Behandeling volgens de richtlijn van patiënten met type 2 diabetes met 
een cardiovasculair event in de voorgeschiedenis leidt tot afname van de 
halsslagader wanddikte. (dit proefschrift)

Door met FDG-PET/CT vaatwandontsteking te meten bij een groep patiënten 
met hart- en vaatzieken, kan een aanzienlijk deel (ruim 1/3e) van deze groep als 
onvoldoende behandeld aangemerkt worden. (dit proefschrift)

Naast middels MRI-gemeten halsslagader vaatwanddikte is FDG-PT/CT 
gemeten vaatwandontsteking een extra parameter die het risico op hart- en 
vaatziekten voorspelt. (dit proefschrift)

De aangetoonde gunstige effecten van een HDL aantrekkende stent in vitro, 
leiden niet tot verminderde in-stent restenose in een proefdiermodel met een 
konijn. (dit proefschrift)

Bij patiënten met reumatoïde artritis wordt het gunstige effect van tocilizumab 
op het risico op hart- en vaatziekten door remming van systemische 
inflammatie,  mogelijk teniet gedaan door een uiterst ongunstige verandering 
in het lipidenprofiel. (dit proefschrift) 

Necessity truly is the mother of invention. (Irving Rosenveld, American Hustle; 
origineel Plato, The Republic)

Strive not to be a success, but rather to be of value (Albert Einstein)

Alhoewel de basale zijde van translationeel onderzoek een expanderend 
effect heeft op de persoonlijke ontwikkeling van de promovendus, blijft de 
uiteindelijke klinische betekenis ervan vaak zeer beperkt. (Aart Strang)

Dankbaarheid is bijna altijd wederzijds, daarom is de uitspraak “nee, jij 
bedankt!” gerechtvaardigd. (vrije interpretatie uitspraak Promotor Erik Stroes)

Aart C. Strang, 14 april 2015


