
STELLINGEN 

1. Het diagnostisch ondexscheidend vermogen van m~onerische resonanti.e 

angiografie voor het detecteren van significante arteriele stenoses ~0% diameter 
reductie) is hoger dan dat van duplex ultrageluid. (dit proifschrift) 

2. Wanneer bij de vergelijking van beeldvormende onderzoeken voor perifeer arterieel 
vaatlijden aile relevante kosten en effecten vanuit een maatschappelijk perspecti.ef 
worden meegenomen dan zijn de verschillen in kosten en effecten mssen deze 
onderzoeken klein. ( dit proifschrift) 

3. In een meta-analyse moeten criteria voor de L"Waliteit van de studieopzet 
afzonderlijk worden beschouwd van criteria voor de kwaliteit van de rapponage 
van een studie. (ditproifschrift) 

4. V oor de klinische teepasbaarheid van onderzoek naar de diagnosriek van perifeer 
arterieel vaatlijden is het belangrijk dat de patient centtaal staat en niet zoals vaak 
wordt gedaan het artctiele segmenc (dit proifschrift) 

5. Resultaren van kosten-effecriviteits analyses presenteren als 'net health benefits' in 
plaats van incrementele kosten-effecti.viteits ratio's is alleen een andere weergave 
van de resultaten. ( dit proifschrift) 

6. To the tw"o certainties in life, death and ta.;::es, can be added a third - the need to 
make choices. (P Shacklry et aL J V a.rc SU!;g 1999) 

7. De enige die de rekening van het rekeningrijden gepresenteerd heeft gekregen is de 
overheid. 

8. Door de weerstand van de consument regen genetisch gemanipuleerde 
voedingsgewassen worden oude ideeen binnen de plantenveredeling weer uit de 
kast gehaald. 

9. Wetenschappelijk onderzoek is nooit af: het gevonden resulta:at lcidt alti.jd weer tot 
een volgende onderzoeksvraag. 

10. De eerste Wmdows versie zonder bugs moet nog worden gemaal.-t. 

11. 'Door de borneo het bos niet meer zien' is een Nederlands spreekwoord dat bij het 
mak.en van een beslisboom vertaald kan worden naar 'door de takken de boom niet 
meer zien'. 
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