
STELLING EN 
behorende bij het proefschrift 

Platelet glycoprotein IIb!ITia receptor blockers in clinical practice 

1. Een angioplastiek in hoogrisico-patienten met een acuut coronair syndroom zonder 
blijvende ST-segment elevatie client snel te geschieden. (Dit proefschrift) 

2. Bij patienten met een acuut coronair syndroom zonder blijvende ST-segment eleva
tie met een laag risico voor roortaliteit of infarct, dient angioplastiek te worden uit
of afgesteld. (Dit proefscluift) 

3. Als bij de behandeling van een patient met een hartinfaxct thrombolyse niet mag 
falen, client bij voorbaat voor een alternatieve behandeling gekozen te worden. (Dit 
proefschrift) 

4. ITh or not ITh should no longer be the question. (Auteur onbekend) 

5. Het is onduidelijk wat de meerwaarde is van de veel te lange naam van de ziekte
beelden "hoog- en laagrisico acuut coronair syndroom zonder blijvende ST-segment 
stijging'', boven de oudere terminologie: udreigend infarct" en 110nstabiele angina 
pectoris". 

6. Een hralitatief goede (ELISA) D--dirneer test is een waardevolle test om een long
embolie uit te sluiten. (Guidelines on diagnosis and management of acute pulmonary 
embolism. Thsk Force on Pulmonary Embolism, European Society of Cardiology 
2000) 

7. In de gezondheidszorg is het niet ongebruikelijk vanwege geldgebrek een dure 
noodoplossing te kiezen. 

8. De activiteit van eenjonge tweeling overdag is omgekeerd evenred.ig met de activi
teit van de ouders 1S avonds. 

9. Het is een misvatting dat ~evidence based medicine" wordt bedreven als bij medi
sche beslissingen een studie-acronym wordt genoemd. 

10. Artikelen schrijven is een middel en geen doel, voor de meeste doelen niet eens 
een efficient middel. 

11. There are ill discoverers who think that there is no land, when they can see nothing 
but sea. (Sir Francis Bacon) 

12. Het is onwaarschijulijk dat het 12-leads elektrocardiogram, nog steeds de optimale 
weergave biedt voor de detectie en lokalisatie van ischem.ie. 
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