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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Managementt of venous thromboembolism 
Etiology,, diagnosis, prognosis and treatment 

1.. Het heeft geen zin om te screenen op een verhoogd stollingsfactor VII I 
binnenn 3 maanden na het ontstaan van een longembolie. Het valt te 
bezienn of screenen na deze periode wel zinvol is (dit proefschrift). 

2.2. De doorsnee reiziger loopt geen risico op het ontwikkelen van een 
trombosee of longembolie (dit proefschrift). 

3.. De bevinding dat in 94% van de patiënten met een niet-diagnostische 
ventilatie-perfusiescann veilig antistollingmedicatie onthouden kan 
worden,, terwijl eerder uit angiografie-onderzoek gebleken is dat circa 
25%% van deze groep een longembolie zou moeten hebben, suggereert dat 
subsegmentelee longembolieen niet altijd behandeld hoeven te worden 
(dit(dit proefschrift). 

4.. Er is nog onvoldoende bewijs voor de aanname dat 
longemboliepatièntenn die hemodynamisch stabiel zijn maar echografisch 
well  tekenen hebben van rechterventrikeloverbelasting een slechtere 
prognosee hebben dan longemboliepatiènten zonder aanwijzingen voor 
rechterventrikeloverbelasting.. Daarom is thans trombolytische therapie 
voorr deze patiëntengroep niet te verkiezen boven conventionele 
heparinetherapiee (dit proefschrift). 

5.. Omdat de perfect discriminerende test voor de diagnostiek van veneuze 
tromboemboliee niet bestaat, zijn er in ieder geval 2 typen diagnostische 
testenn noodzakelijk. Eén met een hoge sensitiviteit om de diagnose uit te 
sluitenn en één met een hoge specificiteit om de diagnose aan te tonen (dit 
proefschrift). proefschrift). 

6.. Het feit dat onze Antelope een mankement vertoont wil niet zeggen dat 
dezee minder sne! gaat. 

7.. Over de juiste spelling van diep veneuze trombose (diepveneuze 
trombose?,, diep-veneuze trombose?, diepe veneuze trombose?) kan een 
volgendd proefschrift geschreven worden. 

8.. Het feit dat de economie terugloopt en de wachtijsten afnemen 
suggereertt dat deze wachtlijsten deels welvaartziekten betreffen. 

9.. Het afschaffen van de huisarts uit het basispakket is een verkapte vorm 
vann wachtlijstreductie. 

10.. Homogene nucleatie en het ontstaan van trombose hebben meer gemeen 
dann je in eerste instantie zou verwachten. 

Amsterdam,Amsterdam, 19 maart 2003 MarijeMarije ten Wolde 




