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STELLINGEN
Digital Twin of Analogue Man: Development of a Computational Modelling
Platform to Assess Heart-Vessel Interaction in Humans
1.

Meta-analyses van klinische studies verschaffen slechts een beperkt
mechanistisch inzicht in hart-vaat interactie (dit proefschrift).

2.

De augmentatieindex kan niet gebruikt worden om terugkaatseffecten van
arteriële polsgolven te kwantificeren omdat cardiale eigenschappen ook van
invloed zijn op de morfologie van de drukgolfvorm waar deze index op
gebaseerd is (dit proefschrift).

3.

Het aantal metingen dat nodig is voor modelpersonalisatie kan gereduceerd
worden door in computermodellen gebruik te maken van fysiologische
regels die de vaatwandadaptatie aan veranderende hemodynamische
condities relateren (dit proefschrift).

4.

Hoewel in de kliniek de E/e’ index, een dimensieloze Dopplerechocardiografische maat, gebruikt wordt om de linkerventrikel vullingsdruk
te schatten, kan deze index fysisch gezien geen maat zijn voor welke druk
dan ook (dit proefschrift).

5.

Voor de geloofwaardigheid van modelgebaseerde voorspellingen zijn
onzekerheids- en gevoeligheidsanalyse van invoerparameters onmisbaar (dit
proefschrift).

6.

De valorisatieparagraaf zou eigenlijk tegen het einde van het eerste jaar van
een promotietraject geschreven moeten worden; regeren is vooruitzien.

7.

Voor squashspelers is het maar al te goed dat een squashbal geen
hyperelastisch materiaalgedrag vertoont.

8.

Artificiële intelligentiemethodes voor het detecteren van hartfalen moeten
zowel data-assimilatietechnieken als fysische modellen bevatten.

9.

Manuscripten geschreven met behulp van LaTeX zijn als met vulpen
geschreven liefdesbrieven; het resultaat ziet er heel mooi uit, maar degene
die je wilt bereiken zit er vaak niet op te wachten.
Maarten Heusinkveld, 4 oktober 2019

