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STELLINGEN 

1. Het standaardiseren van metingen is cruciaal voor het verkrijgen van klinisch bruikbare 

diagnostische parameters (hoofdstuk 2). 

 

2. Automatische segmentatiealgoritmes bieden een oplossing voor de meetvariaties als gevolg van 

subjectieve interpretatie (hoofdstuk 3). 

 

3. Polsgolfpropagatiemodellen (PWPM) zijn zeer geschikt voor het nabootsen en onderzoeken van 

de bloedcirculatie (hoofdstuk 4 en 5). 

 

4. Het kwantificeren van de onzekerheden in modelparameters en het analyseren van hun effecten 

op het simulatieresultaat is cruciaal voor het patiënt-specifiek maken van computermodellen 

(hoofdstuk 4). 

 

5. Een uitkomstmaat is pas klinisch bruikbaar indien de nauwkeurigheid van de daarvoor benodigde 

meting gevalideerd is. 

 

6. Hoewel volgens sommigen een technisch geneeskundige “de echte” brug tussen arts en techniek 

is, dient men zich te realiseren dat in het echt bruggen door ingenieurs gebouwd worden. 

 

7. Het gemak waarmee bruikbare klinische data verkregen kan worden voor de invoer van 

computermodellen is omgekeerd evenredig met het aantal apparaten van verschillende 

fabrikanten dat gekoppeld moet worden om de metingen uit te voeren. 

 

8. Computermodellen kunnen de klinische monitoring en diagnostiek vooruit helpen wanneer 

artsen de computermodellen vooruit hebben geholpen (valorisatie). 

 

9. Hoewel een pragmatische aanpak vaak sneller resultaat geeft dan een “engineering approach”, 

is in sommige gevallen deze laatste benadering toch noodzakelijk om het probleem echt op te 

lossen. 

 

10. Een promotietraject is als drummen in een band: je bent verantwoordelijk voor het tempo, je 

doet vier dingen tegelijk, en dit alles het liefst ook nog in samenspel met je bandleden. 

 

 

Raoul Stevens 
15-01-2021 

 


