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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift 

The etiology, diagnosis and treatment of venous 
thromboembolism. 

1. Het is veilig en efficiënt om een herhaal echo achterwege te laten bij patiënten die 
verdacht worden van een trombosebeen, indien er bij presentatie sprake is van een 
normale echo en D-dimeer test uitslag. (Dit proefschrift) 

2. De keuze van een D-dimeer test dient niet hoofdzakelijk gebaseerd te worden op de 
eerder gepubliceerde sensitiviteit en specificiteit, maar vooral op de observer-
variatie van de test, de plaats in het diagnostisch algoritme en de patiënten 
populatie. (Dit proefschrift) 

3. De duur van de behandeling met vitamine K antagonisten dient op individuele basis 
vastgesteld te worden, gebaseerd op een kwantitatieve afweging van de kans op 
bloedingen ten opzichte van de kans op recidief trombose. (Dit proefschrift) 

4. In de afgelopen drie decennia is het diagnostisch en therapeutisch handelen met 
betrekking tot een (verdenking) trombosebeen substantieel vereenvoudigd. Deze 
ontwikkelingen maken het mogelijk dat de huisar ts meer betrokken wordt bij de 
zorg voor pat iënten met een (verdenking op een) trombosebeen. (Dit proefschrift) 

5. Zonder wetenschap zijn dogma's hoogvliegers. 

6. Bloed stolt waar he t niet gaan kan. 

7. Het te gelde maken van het fileprobleem door middel van betaalstroken en 
tolpoorten is als de behandeling van een trombosebeen met trombolytica; het heeft 
ernstige bijwerkingen en vermindert de lange termijn effecten van de verstopping 
niet. 

8. Het ophelderen van grijze gebieden binnen de geneeskunde leidt tot vergrijzing. 

9. Zo op het eerste gezicht is Rembrandt zijn tijd ver vooruit. 

10. Jonge honden zijn vaker uitgelaten. 

11. Wanorde in de werkkamer dwingt tot orde in de bovenkamer. 

12. EuSOM doctors for your outdoor activities. 

13. Onvolledig is dubbel-op. 

14. De flora en fauna van het poldermodel bestaat uit muurbloempjes en grijze muizen. 

15. Je hoeft geen goede stoelgang te hebben om een kakker te zijn. 

R.A. Kraaijenhagen, f eb rua r i 2000 




