
STELLING EN 

1. Elastic recoil geeft een halvering van de winst in minima!e luminale diameter 

direct na een geslaagde coronaire ballondilatatie procedure maar is niet van 
invloed op (late) restenose. 

2. Patienten met onstabiele angina pectoris hebben meer kans op ernstige cardia!e 
complicaties tijdens of vlak na een ba!tondi!atatie procedure. 

3. Angiografisch zichtbare dissecties hebben geen invloed op het restenose 
proces en op de cardiale status 6 maanden na een geslaagde coronaire 
ballondilatatie procedure. 

4. Het restenose proces breidt zich uit in de vaatwand direct naast de gedilateerde 
coronaire vernauwing. 

• 5. Na een geslaagde coronaire ballondilatatie krijgt iedere patient te maken met 
enige mate van restenose. 

6. Het proximale segment van de ramus descendens anterior heeft dezelfde kans 
op restenose als enig ander coronair segment. 

7. De interventietechniek met een gouden toekomst voor de preventie van 
restenose zal een grate Hrelatieve winst" Iaten zien met een minimum aan 
"relatief verlies". 



8. Het voorspe!!en van welke pati8nten restenose zu!!en krijgen lijkt op het 
voorspellen van de uitslag van politieke verkiezingen en van de kwartaalwinsten 
van multinationals. 

9. Voor het afleveren van gekochte artikelen, moet je tenminste twee keer thuis 
zijn: de eerste keer als ze thuis bezorgd en gemonteerd worden, de tweede 
keer als {de noodzakelijke) reparaties uitgevoerd moeten worden. 

10. ledereen die nu nog begint met roken zou a! zijn niet rokende medemensen 
een uitkering moeten betalen. Dit in navolging van rakers in de Verenigde Staten 
die geleden schade verhalen op de tabaksfabrikant. 

11. EHBO betekent voor sommige mensen "Eerste Hulp Bij Ongemakken". 

12. Een toename van de behoefte aan speciaal onderwijs in Nederland kan 
voorkomen worden door de kinderopvang te verbeteren. 

13. Het aanta! vlinders in een tuin neemt af bij aanwezigheid van een kat. 

14. Het lopen van een marathon is meer een psychische dan een lichamelijke 
overwinning. 

Stel/ingen bij hetproefschrift "ELASTIC RECOIL, DISSECTION and RESTENOSIS 
in patients treated by coronary balloon angioplasty" van W.R.M. Hermans, 
Rotterdam, 25 november 1992. 


