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STELLINGEN BIJ HET PROEFSCHRIFT 

Pathomorphological and physiological characteristics 

of coronary artery disease 

1. De mate van ontsteking van de atherosclerotische plaque is gerelateerd aan de 

ernst van angineuze klachten (dit proefsclirift). 

2. Restenose kan ondanks de proliferatie van gladde spiercellen aanleiding geven tot 

klachten van instabiele angina pectoris (dit proefschrift). 

3. De mate van ontsteking van de atherosclerotische plaque is niet voorspellend voor 

het optreden van restenose (dit proefschrift). 

4. De mate van ontsteking van de atherosclerotische plaque voorspelt de wijze waar

op restenose zich manifesteert: weinig ontsteking leidt tot stabiele klachten en veel 

ontsteking tot instabiele klachten (dit proefschrift). 

5. De functionele ernst van een intermediaire laesie kan beter beoordeeld worden 

met een gecombineerde intracoronaire meting van de bloeddruk en -stroomsnel

heid dan met een enkele meting (ditproefschrift). 

6. De variabiliteit van de microvasculaire weerstand draagt bij tot tegengestelde 

waarden van intracoronaire bloeddruk en -stroomsnelheid (dit proefschrift). 

7. Een gecombineerde intracoronaire meting van de bloeddruk en -stroomsnelheid 

heeft naast diagnostische ook prognostische betekenis [dit proefschrift). 

8. Het implanteren van coronaire stents wordt veelal ingegeven door overwegingen 

van cosmetische aard. 

9. De beste manier om restenose te voorkomen is niet te Dotteren. 

10. Een politicus of bestuurder die voorstelt statines niet te vergoeden aan patiënten 

met bewezen kransslagaderlijden begaat een fatale vergissing. 

11. Uitgaven voor geneeskundige behandelingen in het buitenland kunnen beter 

besteed worden aan verbetering van de gezondheidszorg in Nederland. 

12. Het aantal lege zitplaatsen in het huidige autoverkeer geeft aan dat Nederland nog 

lang niet vol is. 

13. Onderzoek naar antecedenten bij politici is vragen naar de bekende weg. 

14. In navolging van de waarschuwingsteksten op sigarettenpakjes zou er op een zwem-

kleding de waarschuwing moeten staan: 'onbeschermd zonnen geeft kanker'. 

15. De logica Windows te verlaten via de startknop stamt uit het tijdperk dat compu

ters alleen een aan- en uitknop bezaten. 

Amsterdam, 17 september 2002 

Martijn Meuwissen 




