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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Non-invasivee assessment of 
peripherall arterial occlusive disease 

1.. Wetenschappelijk bewij s van goede kwaliteit voor het gebruik van de meeste 
niet-invasievee tests voor de beoordeling van perifeer arteriëel vaatlijden is 
schaars.. (Dit poe/schrift) 

2.. Duplex scanning heeft in vergelijking met angiografie als referentie stan-
daardd een hoge diagnostische nauwkeurigheid voor de beoordeling van het 
aorto-iliacalee en femoro-popliteale trajekt (Ditproefschrift) 

3.. De overeenstemming tussen angiografie en duplex scanning voor onder-
zoekk van de popliteale en crurale arteriën bij patiënten met ernstige ischemie 
vann het been is aanzienlijk maar niet perfect. (Ditproefschrift) 

4.. De interobserver overeenstemming voor evaluatie van de popliteale en 
cruralee arteriën met duplex scanning is hoog (Ditproefschrift) 

5.. Bij voldoende ervaring met en validatie van crurale duplex scanning kan 
diagnostischee angiografie bij een groot deel van de patiënten met ernstig 
perifeerr vaatlijden achterwege worden gelaten. {Ditproefschrift) 

6.. De reeds zeer hoge diagnostische nauwkeurigheid van Magnetische Reso-
nantiee Angiografie voor het lokaliseren en graderen van afwijkingen in de 
bekken-- en beenarteriën is significant verbeterd door de introductie van 
drie-dimensionalee met gadolinium kontrast versterkte technieken. (Ditproef-
schrift) schrift) 

7.. Vanwege de jaarlijkse uitgave van "verbeterde" versies van overigens goed 
funktionerendee software en de daarmee gepaard gaande incompatibiliteit 
mett hun gewaardeerde voorlopers verdientt het aanbeveling een proefschrift 
binnenn een zelfde termijn af te ronden. (Ditproefschrift) 

8.. Voor het bepalen van co-auteurschap bij wetenschappelijke publicaties is 
dee Relative Author Weighting Scale (RAWS, Chest 1991;99:786) een veel-
belovendd maar nog onvoldoende gevalideerd instrument 



9.. All we ask is that you keep an open mind. (Hannibal Lecter) 

10.. If time is money than fast food saves both. (Martin Amis) 
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