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Stellingen behorende bij de dissertatie 

The role of primary and secondary care in the management of pulmonary embolism 
A shifting paradigm? 

 
1. Met behulp van de klinische beslisregel van Wells voor longembolie en een kwalitatieve point-of-care 

D-dimeer test kan een huisarts op een veilige manier een longembolie uitsluiten; iedere huisarts zou 
dan ook een D-dimeer test binnen handbereik dienen te hebben, zowel in de praktijk (en 
huisartsenpost) als tijdens huisvisites. (dit proefschrift) 
 

2. Bij een patiënt bij wie de huisarts aan de mogelijkheid van longembolie denkt, sluit een Wells score 
van 4 of lager gecombineerd met een negatieve point-of-care D-dimeer test niet alleen een 
longembolie uit, maar ook andere ernstige aandoeningen waarvoor onmiddellijke medische 
behandeling nodig is. (dit proefschrift) 
 

3. Hemodynamisch stabiele patiënten met een longembolie zonder ernstige comorbiditeit en met een 
saturatie van minstens 92% kunnen veilig poliklinisch behandeld worden en hoeven niet in het 
ziekenhuis opgenomen te worden. (dit proefschrift) 
 

4. Met de Pulmonary Embolism Severity Index worden longembolie-patiënten met een laag risico op 
complicaties geïdentificeerd; het aantal patiënten dat veilig poliklinisch behandeld zou kunnen worden 
wordt hiermee echter onderschat. (dit proefschrift) 
 

5. De gerapporteerde kwaliteit van antistolling met vitamine K antagonisten als behandeling van veneuze 
trombo-embolie neemt toe met de duur van de behandeling; hiermee dient rekening gehouden te 
worden bij het beoordelen van de effectiviteit van nieuwe antistollingsmiddelen in studies waarbij 
vitamine K antagonisten de controle-groep vormen. (dit proefschrift) 
 

6. Om de veiligheid van patiënten te waarborgen bij de nieuwe generatie antistollingsmiddelen is veel 
meer onderzoek naar therapietrouw nodig.  
 

7. Een klinisch relevante uitkomst die net niet statistisch significant is, is een belangrijker resultaat van 
wetenschappelijk onderzoek dan een statistisch significante uitkomst zonder klinische relevantie.  
 

8. Interuniversitaire samenwerking zorgt voor een bredere kijk op het onderzoek en draagt bij aan een 
bredere dataverzameling; kortom, interuniversitaire samenwerking werkt kwaliteitsverhogend.   
 

9. Openhartigheid en eerlijkheid zijn in het algemeen, maar zeker in de wetenschap belangrijke 
persoonskenmerken. 
 

10. Bij muziek geldt dat een rust de erop volgende noten beter tot hun recht laat komen; tijdens een 
promotietraject is af en toe een pas op de plaats waardevol om te bepalen hoe je het beste verder 
kunt gaan.  
 

11. Het leven is wat je overkomt, terwijl je druk bezig bent andere plannen te maken (John Lennon); bij de 
uitvoer van een wetenschappelijk onderzoek moet de onderzoeker ook vaak een oplossing vinden 
voor zaken waar in het oorspronkelijke plan geen rekening mee was gehouden.  

 

-Petra M.G. Erkens- 
 


