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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

ManagementManagement of antithrombotic therapy in venous and arterial thromboembolism 

1.. De kans op een recidief VTE na het staken van behandeling met vitamine K 

antagonistenn neemt af in de loop van de tijd. 

2.. De optimale intensiteit van behandeling met vitamine K antagonisten voor 

patiëntenn met een aorta of een mitralis kunstklep ligt tussen de 3.0 en 4.5. 

3.. Patiënten met boezemfibrilleren hebben een verhoogde kans op bloedingen in 

dee postoperatieve periode. 

4.. Postoperatieve herstart van (ongefractioneerde) heparine dient met 

voorzichtigheidd te geschieden. 

5.. Integratie tussen stolling en atherosclerose: de kloof tussen praktijk en theorie 

blijftt bestaan... (o.a. NEJM 2003; 348: 1435-41). 

6.. Intensievere aanpak van de criminaliteit zal leiden tot een uitgedund 

Nederlandss elftal. 

7.. Géén tijd is géén prioriteit. 

8.. De zegswijze winti wai tanti pai* verklaart het bankroet van de Surinaamse 

overheid. . 

9.. Het afwijzen van een gerandomiseerde trial door de Nederlandse Vereniging 

vann Klassiek Homeopaten is het definitieve bewijs dat homeopathie niet werkt 

(www.skepsis.nl). . 

'' hoe de wind ook waait, de overheid betaalt... 

Roell Vink 

Amsterdam,, 25 juni 2004 
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