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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Clinicall improvements in the management of patients with venous 
thromboembolism m 

Marcoo R de Groot, Amsterdam, 3 mei 2000 

1.. De röntgenfoto van de thorax kan in de meerderheid van de patiënten de 
ventilatiescann vervangen bij de definitie van (mis)matching van segmentale 
perfusiedefecten.. (dit proefschrift) 

2.2. Bij patiënten die zich presenteren met een vermoedelijke longembolie is het veilig 
vann anti-thrombotische therapie af te zien, indien een non-diagnostische 
longscann wordt gevonden gecombineerd met een normale SimpliRED D-dimer 
bloedd test en afwezigheid van een hoge klinische verdenking, (dit proefschrift) 

3.. Het verrichten van een longscan na twee tot vier dagen intraveneus toegediende 
heparinee therapie verandert nauwelijks de diagnostische iongscan classificatie bij 
patiëntenn met longembolieën. (dit proefschrift) 

4.4. Een heparine doserings nomogram leidt tot beter ingestelde heparine therapie en 
laagg risico op bloedingen, (dit proefschrift) 

5.. Het afbouwen van acenocoumarol aan het einde van een behandelingsperiode 
kann niet voorkomen dat bij een deel van de patiënten middels laboratorium 
onderzoekk hypercoagulabihteit wordt waargenomen, (dit proefschrift) 

6.. De wetenschapper heeft slechts waarde wanneer hij begrijpt wat hij weet. 

7.. Het behoort tot de taak der geneeskunde patiënten als originele stukken te 
behandelenn en niet als kopieën 

8.. Het beddentekort in de gezondheidszorg leidt onder andere tot slaapdeprivatie bij 
medici. . 

9.. De Nuchtere Agent: "Het scheelde maar een haartje of die misdadiger had nog 
vrijj rondgelopen". 

10.. Bejaarden die overwinteren zouden korting moeten krijgen op hun 
ziektekostenverzekering. . 

11.. In de spreekkamer van elke arts dient een computer met toegang tot het internet 
tee staan. 

12.. De scheuren, die in de aarde zijn ontstaan door recente aardbevingen, hebben 
Turkijee en Griekenland dichter bij elkaar gebracht. 

133 Een artikel bespreken met professor Büller gaat het meest efficiënt als Amerika 
slaapt. . 

14.. Een Ajacied kan niet promoveren, een ex-Ajacied kan het op verschillende 
manierenn proberen. 




