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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Elective endovascular stent-grafting of abdominal aortic aneurysms

Hobo, R.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hobo, R. (2009). Elective endovascular stent-grafting of abdominal aortic aneurysms. [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/elective-endovascular-stentgrafting-of-abdominal-aortic-aneurysms(b96cd052-99dd-4eca-b769-29c00bf39713).html


 

 

 

Stellingen 

 

behorend bij het proefschrift 

 

 

Elective Endovascular Stent-Grafting 

Of Abdominal Aortic Aneurysms 

 

 

 

 

Roel Hobo 

 



1. Na endovasculaire behandeling van een inflammatoir aneurysma van de 

buikaorta dient rekening gehouden te worden met het risico van vernauwing 

van ureteren en verslechterende nierfunctie bij een deel van de patiënten 

(dit proefschrift). 

2. Electieve endovasculaire behandeling is ook goed uitvoerbaar in patiënten 

met een sterk geanguleerde infrarenale aneurysmahals. Hetzelfde geldt voor 

een abdominaal aneurysma dat zich uitstrekt tot in of voorbij de iliacale 

arteriën (dit proefschrift). 

3. Wanneer een adjuvante abdominale procedure noodzakelijk is, verdwijnen 

veel van de voordelen van endovasculaire behandeling (dit proefschrift). 

4. Het ontwikkelen van een specifiek op EVAR gerichte voorspellende score kan 

waarschijnlijk bijdragen aan een scherpere identificatie van geschikte 

patiënten en dientengevolge een hogere slagingskans van de behandeling 

(dit proefschrift). 

5. Nut en noodzaak van een multicenter registratie van baanbrekende 

vasculaire behandelingsmethoden zoals EVAR is met het EUROSTAR project 

overtuigend bewezen. Verdere stent-graft ontwikkelingen en de toepassing 

hiervan bij juxtarenale en thoracoabdominale aneurysmata lenen zich 

evenzeer voor evaluatie van soortgelijke gegevensverzamelingen. 

6. De relatief frequente noodzaak voor secundaire interventies en de hiermee 

gepaard gaande verhoging van kosten is momenteel een der belangrijkste 

bezwaren van EVAR. 

7. Preoperatieve Röntgendiagnostiek door middel van drie-dimensionele 

beeldbewerking van “multi-slice CT”-gegevens maakt nauwkeuriger 

maatwerk mogelijk bij de endograft behandeling van aorta aneurysmata. 

Hiermee wordt het risico op complicaties gereduceerd. 

8. Een aneurysma is een tijdbom zonder teller. Daarom blijft het gissen naar 

het juiste moment voor een preventieve behandeling. 

9. Een endovasculaire behandeling is voor de patiënt wel een ingrijpende 

gebeurtenis. 

10. Een chirurg is geen loodgieter. Garanties op duurzaamheid van de ingreep 

kunnen niet gegeven worden. 

11. Van uitstel komt geen afstel. 


