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Stellingen behorende bij het proefschrift:  

Advances in Bronchoscopic Lung Volume Reduction 

1. Er moeten nieuwe interventies ontwikkeld worden voor de grote groep patiënten 
met ernstig COPD die nu nog niet in aanmerking komt voor een endobronchiale 
behandeling (dit proefschrift). 

2. Striktere selectie voor behandeling leidt vaak tot betere uitkomsten, maar 
resulteert ook in minder behandelde patiënten (dit proefschrift). 

3. Meting van zuurstofopnamecapaciteit per longkwab kan bijdragen aan identificatie 
van de minst functionele longkwab en gebruikt worden bij het selecteren van een 
behandelkwab voor éénrichtingsventielen (dit proefschrift). 

4. De Chartis meting wordt bij voorkeur uitgevoerd onder algehele narcose, omdat dit 
makkelijker en sneller is dan onder sedatie, zonder dat dit de uitkomsten van de 
meting en behandeling beïnvloedt (dit proefschrift). 

5. De behandeling met longvolumereductie coils is een alternatief voor patiënten die 
geen kandidaat zijn voor éénrichtingsventielen in verband met aanwezigheid van 
interlobaire collaterale ventilatie (dit proefschrift). 

6. Statistisch significant is niet altijd klinisch relevant (dit proefschrift). 

7. In de resultaten van elke klinische interventie studie zou ook moeten worden 
opgenomen hoeveel patiënten daadwerkelijk een klinisch relevante verbetering 
hebben behaald na behandeling (dit proefschrift). 

8. Fysieke inspanning is de beste manier van ontspanning. 

9. Wa’t bang is foar in wiet pak, komt nea oer de sleat (wie bang is voor een nat 
pak komt nooit over de sloot, Fries gezegde). 

10. Roken kan echt niet meer (campagne KWF Kankerbestrijding). 

11. In zowel de economie als het leven in het algemeen zijn risico en potentieel 
rendement doorgaans positief gecorreleerd.  
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