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Stellingen behorend bij het proefschrift: 

New developments in diagnosis and treatment of deep vein thrombosis 

1. “Evidence Based Medicine (EBM)” ontslaat artsen niet van het wegen van deze 
“evidence” voor de  individuele patient in zijn specifieke context. (dit proefschrift) 

2. Toekomstige aanbevelingen ten aanzien van de behandelduur van veneuze trombose 
zouden rekening moeten houden met het individuele recidief risico. (dit proefschrift) 

3. De aanbeveling om elastische compressie voor te schrijven voor de duur van 2 jaar ter 
preventie van posttrombotische klachten is gebaseerd op “grade 1A evidence”; dit 
impliceert echter niet dat er geen ruimte meer is voor verbetering van het 
compressiebeleid. (dit proefschrift) 

4. Door het gebruik van een point of care D-dimer test in combinatie met een klinische 
beslisregel in de huisartsenpraktijk kan voor de helft van patiënten met een verdenking op 
diep veneuze trombose veilig van aanvullend beeldvormend onderzoek worden afgezien. 
(dit proefschrift) 

5. Vervolgen van trombine generatie in de tijd biedt meer mogelijkheden tot vaststellen van 
recidief risico dan een eenmalige bepaling na het staken van antistollingsmedicatie. (dit 
proefschrift) 

6. Het introduceren van een richtlijn om af te wijken van de richtlijn heeft niets meer met 
optimale patiëntenzorg te maken, maar is defensieve geneeskunde in optima forma. ( 
NTVG, 9-8-2008,152(32)) 

7. Verminderde compliantie leidend tot een toename van het recidiefpercentage van 
trombotische aandoeningen is een rëel gevaar van de introductie van nieuwe 
antitrombotische geneesmiddelen met een stabiel werkings profiel.  

8. Een goed voorbeeld van “penny wise , pound foolish” is het contrast tussen de van 
overheidswege gestimuleerde onderzoeken naar  kosten-effectiviteit in de 
gezondheidszorg en het  zo veel mogelijk bewust omgaan met allocatie van zorg en 
middelen enerzijds en de bodemloze put van het interim-management in de 
gezondheidszorg waarin vele miljoenen verdwijnen anderzijds. (bron: CAO zorg) 

9. De huidige maatschappelijk impliciete leeftijdsgrenzen voor het volgen van opleidingen 
en het uitbouwen van een carriere leggen een onnodig zware druk op vrouwen die zowel 
een carriere als  een gezin nastreven.  

10. De “Donald Duck” is een een blad voor academici en bovengemiddeld intelligente 
kinderen. (NRC handelsblad 19-08-08) 

 

Arina ten Cate-Hoek, 10 Oktober 2008 


