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ENTER THE MATRIX 

Computational and mechanistical approaches to improve arteriovenous fistula maturation 

STELLINGEN 

1. Het gebruik van patiënt-specifieke flowvoorspellingen als onderdeel van de 
operatieve besluitvorming rondom de aanleg van arterioveneuze fistels voor 
hemodialyse, heeft de potentie de maturatiekans van deze fistels gunstig te 
beïnvloeden (dit proefschrift, hoofdstuk 6). 

2. De Rule of Sixes voor shuntmaturatie wordt meer en meer anekdotisch (hoofdstuk 5). 

3. Patiënt-specifieke computermodellen van arterioveneuze fistels voor hemodialyse 
zijn vaak lang niet zo patiënt-specifiek als ze zouden moeten zijn (hoofdstuk 2). 

4. Er is gedegen methodologisch onderzoek naar duplex diametermetingen nodig om 
de discussie over het al dan niet routinematig verrichten van deze metingen vóór 
shuntaanleg te kunnen beslechten (hoofdstuk 4). 

5. Wijn boven bier verkiezen is als het statistisch toetsen van verschillen in 
baselinekarakteristieken van gerandomiseerde studies: hoewel feitelijk niet onjuist, is 
het volslagen onlogisch. 

6. Het bevorderen van de sociaal economische status en niet symptoombestrijding had 
vertrekpunt moeten zijn van het Nationaal Preventieakkoord.  

7. Wetenschappelijk onderzoek én de gezondheidszorg kunnen veel efficiënter en beter 
wanneer zou doordringen dat ook voor elektronische patiëntendossiers geldt dat 
digitaliseren niet gelijk staat aan automatiseren. 

8. Valoriseren kun je leren. 

9. De enige chirurg die hout móét snijden is een boomchirurg. 

10. Laten we bidden voor mensen die het moeilijk hebben, maar vooral voor clinical trial 
monitors die moeilijk doen (naar Herman Finkers). 

11. Promoveren is als het verloop van een Ironman: je begint met zwemmen, daarna lijkt 
alles op rolletjes te lopen, maar uiteindelijk moet je hollen om de eindstreep te halen. 
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