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Stellingen n 
behorendee bij het proefschrift 

Advancess in surgery for acute type A aortic dissection 

Erwinn Tan 

Amsterdam,, 12 februari 2004 





1.. Een acute type A aortadissectie conservatief behandelen is doodzonde. 

2.. Een optimale hemodynamiek voorkomt dat patiënten met een acute type A 
aortadissectiee de s(c)hock niet te boven komen. 

3.. Een goed begin is het halve werk; maar zonder operatiekamer- en intensive 
caree capaciteit is een patiënt met een acute type A aortadissectie vaak niet eens 

halfopp weg. 

4.. Vervanging van de gedisseceerde aortaboog kan voor zowel patiënt als chirurg 
eenn "are de triomph" zijn. 

5.. Vooruitgang in de chirurgisch behandeling van acute type A aortadissecties 
heeftt tot een belangrijkere verlaging van de postoperatieve morbiditeit geleid dan 

tott een lagere mortaliteit. 

6.. "Evidence based medicine" is te reduceren tot "elk nadeel heb ze voordeel 
(JohanCruijff)". . 

7.. Tijdens het schrijven van een proefschrift, naast klinische werkzaamheden, is 
hett weekend niet het einde maar het begin van de week. 

8.. Werk bevrijdt van de verveling, de ondeugd, en de armoede (Voltaire). 

9.. Wereldvrede is science fiction. 

10.. De strijd tegen terrorisme voorkomt geen belastingaanslag. 




