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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

"Probability analysis in diagnosing Coronary Artery Disease"

van Ph.J. de Korte



1. Gelet op de nog steeds grote variatie in het medisch handelen is het
terecht dat de druk op de medische professie van uit alle bij de gezond-
heidszorg betrokken partijen toeneemt om de besluitvorming van me-
disch handelen te verduidelijken en te rechtvaardigen.

2. Een protocol is een uitstekend instrument voor de verbetering van de
effectiviteit en efficientie van een diagnostische voorziening in de ge-
zondheidszorg.

3. In de gezondheidszorg is het werken zonder protocol niet te rechtvaardi-
gen.

4. Het zondermeer veronderstellen van statistische onafhankelijkheid tus-
sen de verschillende diagnostische variabelen bij een waarschijnlijkheids-
analyse is niet juist.

5. Indien meerdere diagnostische variabelen in een waarschijnlijkheidsana-
lyse zijn betrokken, zijn vanwege de te verwachten onderlinge statistische
afhankelijkheid van deze variabelen, de testparameters sensitiviteit en
specificiteit nauwelijks bruikbaar.

6. Bij patienten bij wie de arts twijfelt of het coronair-arteriogram gei'ndi-
ceerd is en een niet-invasieve diagnostische test noodzakelijk is, dient
doorlichting op het ontdekken van verkalkingen in de coronairarterien
als eerste in aanmerking te komen.

7. Bij het verslaan van coronairarteriogrammen zou een score gebruikt moe-
ten worden waarin zowel de mate van de obstructie in een coronairarterie
als de belangrijkheid (de hoeveelheid spierweefsel die door het vat wordt
verzorgd) van de betreffende arterie wordt betrokken.
De myocardial score volgens het systeem van Brandt is hier een goed
voorbeeld van.



8. Een omschrijving van coronair vaatlijden door middel van de aandui-
ding: "een vernauwing van 50%", is onvoldoende nauwkeurig en zaait
verwarring.

9. Om de radiodiagnostische kwaliteit van de cinecoronair-arteriografie te
waarborgen, zou een cardioradiodiagnost bij de uitvoering betrokken
moeten zijn.

10. In plaats van een referentiediagnosticum dat de aanwezigheid van de
patho-fysiologie c.q. patho-anatomie vastlegt, zou het klinisch beloop
vaker als gouden standaard bij de evaluatie van een diagnostische tech-
niek gebruikt moeten worden.

11. Als de FIOD de thuiszorg gaat "doorlichten", dan zal de thuiszorg ster-
ven.

Heerlen, 11 maart 1993.


