
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Vascular applications of quantitative optical coherence tomography

van der Meer, F.J.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
van der Meer, F. J. (2005). Vascular applications of quantitative optical coherence
tomography. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/vascular-applications-of-quantitative-optical-coherence-tomography(c5646871-facc-4cc0-9369-fb7836793008).html


Stell ingen 

behorende bij het proefschrift 

"Vascular applications of quantitative optical coherence tomography" 

1. Als optische biopsie methode is er een belangrijke rol weggelegd voor OCT in 
de studie en behandeling van vasculaire aandoeningen. 

2. Kwantitatieve analyse geeft een extra dimensie aan OCT beelden. 

3. De aanname van enkelvoudige verstrooiing is geoorloofd voor de analyse van 
verzwakkingcoëfficiënten van vaatwandcomponenten. 

4. Verandering in de verzwakkingcoëfficiënt van stervende cellen maakt het 
weergeven van celdood met OCT mogelijk. 

5. Voor de correcte vertaling van experimentele resultaten naar de klinische situatie 
is de temperatuur van wezenlijk belang. 

6. Een gebrek aan coherentie kan heel verhelderend werken. 

7. De overeenkomst tussen het Nederlands elftal en OCT is dat voor beide een 
goede en functionerende opstelling van cruciaal belang is. 

8. De anonimiteit in het 'peer-review' proces is zeker geen garantie voor 
objectiviteit. 

9. Managers in een ziekenhuis kunnen omschreven worden als het nieuwe 
snijdende specialisme. 

10. Het succes van een dirigent valt of staat met zijn slagvaardigheid. 

11. Het feit dat moderne muziek wel gewaardeerd wordt als zij de begeleiding is van 
bewegende beelden duidt op een gebrek aan voorstellingsvermogen bij de 
luisteraar. 

Freek J. van der Meer 
Amsterdam, 1 november 2005 




