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Advancing quantification and interpretation of arterial stiffness

STELLINGEN

1. Polsgolfsnelheid, een maat voor vaatstijfheid, stijgt sterk met de bloeddruk.
Deze afhankelijkheid dient in acht genomen te worden bij het interpreteren
van polsgolfsnelheidsmetingen (dit proefschrift, hoofdstuk 2).

2. Cardio-ankle vascular index (CAVI), een stijfheidsmaat die als bloeddrukon-
afhankelijk wordt gepresenteerd, hangt toch af van de bloeddruk (dit proef-
schrift, hoofdstuk 4).

3. Interpretatie van vaatstijfheidsmetingen met computermodellen maakt het
mogelijk om onderscheid te maken tussen de verschillende vaatwandcompo-
nenten en hun mechanische belasting (dit proefschrift, hoofdstuk 8).

4. De invloed van de rotatiestand van het hoofd op de middels ultrageluidsme-
tingen bepaalde polsgolfsnelheid in de halsslagader kan gebruikt worden om
vaatstijfheidsparameters preciezer te bepalen (dit proefschrift, hoofdstukken
7 en 9).

5. De door ons ontwikkelde techniek om muizenarteriën op pulsatiele wijze bio-
mechanisch te karakteriseren, kan in de toekomst ook aan derden aangeboden
worden (dit proefschrift, Valorisation).

6. Eerst een hypothese, dan een model.

7. Een biomedisch ingenieur moet stilstaan bij de klinische toepasbaarheid van
zijn onderzoek.

8. Het zet geen zoden aan de dijk wanneer de promovendus geacht wordt zijn
valorisatieparagraaf te schrijven nádat zijn proefschrift is voltooid.

9. Bij het opnemen van vakantiedagen dient het opdoen van levenservaring
zwaarder te wegen dan het derven van werktijd.

10. Tussen papegaaien en eucalyptusbomen naar het werk gaan, heeft een posi-
tieve invloed op de creativiteit.

11. Hoewel met vulpen gecorrigeerde manuscripten soms een waar kunstwerk
blijken, is de efficiëntie van het verwerken van de correcties ver te zoeken.

Bart Spronck
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