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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

Thee Use of Microcirculatory Techniques in the Assessment of 

Pathophysiology,, Diagnosis and Management of Critical Limb Ischemia 

1.. Met behulp van laser Doppler kan de teenbloeddruk betrouwbaarder gemeten 

wordenn dan met de conventionele methode met behulp van PPG. (Dit 

proefschrift) proefschrift) 

2.. Periodieke evaluatie van de reproduceerbaarheid moet een standaard 

proceduree zijn in ieder (vaat-) laboratorium. (Dit proefschrift) 

3.. Een nieuw diagnostisch instrument heeft geen toegevoegde waarde zolang de 

invloedd op de klinische uitkomst niet beoordeeld is. (Dit proefschrift) 

4.. De kennis van het opzetten van een diagnostisch gerandomiseerde klinische 

studiee is vooralsnog beperkt. Voordat de waarde van deze methode goed kan 

wordenn ingeschat is nog verder onderzoek noodzakelijk. (Dit proefschrift) 

5.. Bij de behandeling van patiënten met kritieke ischemie in de klinische praktijk 

hebbenn microcirculatoire technieken geen additionele waarde. (Dit proefschrift) 

6.6. Bij patiënten met kritieke ischemie is arteriole bloeddruk wel verminderd maar 

dee capillaire bloeddruk niet verminderd ten opzichte van gezonde vrijwilligers. 

(Dit(Dit proefschrift) 

7.. De huidige behandeling van perifeer vaatlijden vermindert de pijn maar 

verbetertt niet de kwaliteit van leven van patiënten. (Dit proefschrift) 

8.. Medische missers zijn niet te voorkomen; een open en eerlijke benadering van 

familiee en betrokkenen voorkomt juridische procedures. 

9.. "Een Boeing 747 aan de grond zetten is kinderspel vergeleken bij de landing 

aann een sterfbed." (Bert Keizer, 2003) 

10.. Doorvragen wordt bij de chirurgie niet gewaardeerd. 

11.. Beter 1 dokter in je bed dan 10 aan je bed. (Marieke 2003) 

12.. De kans dat u naast deze stellingen (en het dankwoord) daadwerkelijk het 

proefschriftt zult lezen is verwaarloosbaar klein. 

Jurgenn de Graaff, april 2003 




