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Stellingen

Imaging of Critical Limb Ischemia

Sjoerd Jens

1.  Kritieke ischemie en claudicatio intermittens zijn verschillende entiteiten en 
dienen separaat geëvalueerd te worden.

2. CT- en MR-angiografie zijn beide geschikte modaliteiten voor het evalueren van 
arteriële obstructies in de benen (dit proefschrift).

3. Voor het detecteren van arteriële obstructies in het onderbeen is een dynamische 
MR-angiografie de meest accurate techniek (dit proefschrift).

4. Infrainguinale arteriële obstructies zouden bij patiënten met kritieke ischemie als 
eerste stap endovasculair behandeld moeten worden (dit proefschrift).

5. Om de nierfunctie te beschermen  dienen endovasculaire interventies bij perifeer 
arteriëel vaatlijden met een lagere concentratie jodiumhoudend contrast uitgevoerd 
te worden (dit proefschrift).

6. Door gebrek aan klinisch relevant bewijs voor “drug-eluting” ballonnen en stents 
blijft de standaard ballondilatatie met eventuele “bailout-stenting” de geprefereerde 
revascularisatiestrategie (dit proefschrift).

7. Zolang klinisch relevante uitkomstmaten onvoldoende ‘power’ hebben, is het 
invoeren van nieuwe interventies discutabel (dit proefschrift).

8. Om de doorbloeding van de voet bij kritieke ischemie beter te begrijpen is er 
behoefte aan functionele beeldvormende technieken (dit proefschrift).

9. Patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten zijn essentieel in de evaluatie van een 
chronische aandoening als perifeer vaatlijden, maar momenteel nog onvoldoende 
geëvalueerd (dit proefschrift).

10. Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it (André Gide).

11. Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships (Michael 
Jordan).


