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1. Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden hebben een kortere levensverwachting 
dan patiënten met coronairlijden. Medicamenteuze onderbehandeling van risicofac-
toren voor hart en vaatziekten bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden is een 
belangrijke oorzaak. (dit proefschrift)

2. Preoperatieve risico stratificatie van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden die 
een operatie ondergaan verdient verbetering. Een protocollaire behandeling van 
risicofactoren voor hart en vaatziekten heeft hierbij de voorkeur. (dit proefschrift)

3. De preoperatieve nierfunctie is een onafhankelijke en sensitieve voorspeller voor 
cardiale sterfte voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. (dit proefschrift)

4. Patiënten met een preoperatieve nierinsufficiëntie die een vasculaire ingreep 
ondergaan, hebben baat van een medicamenteuze behandeling met statines en 
bèta-blokkers omdat deze de postoperatieve prognose verbeteren. (dit proefschrift)

5. Acute nierfunctiestoornissen binnen drie dagen na een chirurgische ingreep aan 
de aorta is een onafhankelijke voorspeller voor de postoperatieve prognose. Het 
preoperatief gebruik van statines draagt bij aan het herstel van deze postoperatieve 
nierfunctiestoornissen. (dit proefschrift)

6. There is no atherosclerosis without cholesterol. (Anitschkow NN. Experimental 
atherosclerosis in animals. In Arteriosclerosis. E.V. Cowedry, editor. New York: The 
Macmillan Company. 1933; 271-322)

7. Ondanks het feit dat Hippocrates geen weet kon hebben van atherosclerose, is zijn 
stelling, dat lopen het beste medicijn voor de mens is, nog steeds actueel.

8. Patiënten met een ernstige carotisstenose en een TIA of stroke hebben een bedui-
dend lager stroke-risico na een carotisdesobstructie die gevolgd wordt door een 
medicamenteuze behandeling dan met medicamenteuze therapie alleen. (R.J.Th.J. 
Welten: Desobstructie van de arteria carotis: een retrospectieve analyse. Thesis 1989, 
Rijksuniversiteit Utrecht)

9. Promoveren tijdens je studententijd is voordelig voor de faculteit, maar eigenlijk 
onbetaalbaar voor de co-assistent zonder inkomsten.

10. Het wegpoetsen van de “s” is de bekroning van een doctoraal opleiding. Ten einde dit 
werkelijkheid te laten worden voor studenten is een goede samenwerking met de 
faculteit en daarbij behorende faciliteiten noodzakelijk.

11. Het verschil tussen hockeyen in de Hoofdklasse en de Overgangsklasse is dat je in de 
Hoofdklasse niet voor je kratje bier hoeft te betalen.


