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Stellingen behorend bij het proefschrift 

Biomechanical Analysis for Abdominal Aortic Aneurysm Risk Stratification 

Lambert Speelman 

 

1. De variatie op de absolute maximale spanning in de wand van een aneurysma is dusdanig groot 
dat de maximale spanning als enkele risico voorspeller ontoereikend is.  

(dit proefschrift, hoofdstuk 2) 
 

2. De initiële spanning die heerst in de wand van een aneurysma tijdens het maken van een  
CT scan is noodzakelijk als uitgangspunt voor een juiste wandspanningsberekening. 

(dit proefschrift, hoofdstuk 3) 
 

3. Ondanks het feit dat thrombus in een aneurysma de wandspanning verlaagt, groeien 
aneurysma’s met een grote thrombus sneller. Schade aan de aneurysmawand als gevolg  
van de thrombus kan daar een belangrijke rol in spelen.  

(dit proefschrift, hoofdstuk 4)  
 

4. De invloed van kalkdeeltjes in de aneurysmawand op de wandspanning kan niet bepaald 
worden aan de hand van de kwantiteit. Ook de vorm en locatie van de kalk spelen een 
belangrijke rol. 

(dit proefschrift, hoofdstuk 5) 
 

5. Aneurysma’s met een relatief hoge wandspanning vertonen een versnelde groei en 
snelgroeiende aneurysma’s hebben een andere eiwitsamenstelling in het bloed. Echter,  
dit betekent niet dat er een relatie bestaat tussen wandspanning en een andere 
eiwitsamenstelling in het bloed. 

(dit proefschrift, hoofdstuk 6) 
 

6. Het feit dat screenen tot eerdere opsporing van aneurysma’s leidt betekent nog niet  
dat screenen op aneurysma’s zinvol is. 
 

7. Hoewel in de chirurgie meer gebruik gemaakt kan worden van kennis uit de mechanica, moeten 
ingenieurs beseffen dat ‘de patiënt’ vaak niet te berekenen is. 
 

8. Een model moet zo eenvoudig zijn als mogelijk is, en zo ingewikkeld als noodzakelijk is. 
(naar Albert Einstein) 

 
9. Een parameter die significant verschilt tussen een zieke en gezonde groep personen geeft vaak 

geen uitsluitsel voor het individu. 
 

10. Oogletsel bij squash kan worden vermeden door de bal voortdurend in het oog te houden. 


