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Stellingen  
behorende bij het proefschrift 
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1. Met MRI kan op een eenvoudige en reproduceerbare wijze het 

perifere vaatstelsel zowel morfologisch als functioneel worden 
gekwantificeerd - dit proefschrift 
 

2. De Arterial Peak Flow meting is snel en kent een significant ho-
ger slagingspercentage dan de enkel-arm index meting in 
patiënten met perifeer arterieel vaatlijden - dit proefschrift 
 

3. Het vermogen van Arterial Peak Flow metingen om onderscheid 
te maken tussen patiënten met of zonder perifeer arterieel vaat-
lijden kan evident worden verhoogd door de Flow Reserve te be-
palen - dit proefschrift 
 

4. Het gebruik van gadofosveset trisodium als contrastmiddel voor 
de kwantitatieve karakterisatie van de microvasculatuur in de 
onderste extremiteiten met behulp van dynamisch contrast-
versterkte MRI draagt bij aan een aanzienlijke verbetering van de 
reproduceerbaarheid en het discriminerend vermogen in verge-
lijking met conventionele, extracellulaire contrast middelen - dit 
proefschrift 
 

5. Zes maanden gesuperviseerde looptherapie leidt niet tot 
veranderingen in de vasculaire status bij patiënten met claudica-
tio intermittens die meetbaar zijn met MRI - dit proefschrift 



6. Met een kwantitatieve karakterisatie van het perifere vaatstelsel, 
naast de bestaande MR Angiografie, kan de radioloog bijdragen 
aan een relatief eenvoudige en reproduceerbare follow-up van 
patiënten met perifeer arterieel vaatlijden 
 

7. Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden komen vaak pas met 
hun klachten bij de chirurg als het lichaam niet verder meer kan 
compenseren, eventuele collateraalvorming heeft dan reeds zijn 
maximum bereikt 
 

8. Algehele conditie, mind-setting en doorzettingsvermogen spelen 
een belangrijkere rol bij de behandeling van claudicatio inter-
mittens dan collateraalvorming 
 

9. Vanwege de goede reproduceerbaarheid, het sterk discrimine-
rende vermogen, de korte tijdsduur en het hoge slagings-
percentage, is de Arterial Peak Flow meting een zinvolle 
aanvulling op bestaande MR Angiografie protocollen om functio-
nele informatie over de vaten te verkrijgen bij patiënten met 
perifeer arterieel vaatlijden, zeker wanneer de enkel-arm index 
meting heeft gefaald. 
 

10. Not everything that can be counted counts, and not everything 
that counts can be counted (Albert Einstein) 
 

11. Als je heel diep over iets nadenkt, dan kom je altijd bij iets uit 
dat niet klopt. Probeer het maar eens – klopt altijd! (Herman 
Finkers) 


