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1. Toegenomen cardiale ANP afgifte treedt reeds op bij milde asymptomatische LV 

dysfunctie (dit proefschrift). 

2. Directe modulatie van noradrenaline spiegels heeft cen gunstig effect op verdere 

neurohumorale activatie bij hartfalen (dit proefschrift). 

3. Het gunstige hemodynamisch effect van phosphodiesterase remmers bij hartfalcll is 

afhankelijk van de vullingstoestand van het hart (dit proefschrift). 

4. Mitochondriale verandcringen in perifere skeletspieren dragen bij aan het klinisch beeld 

van hartfalen (dit proefschrift). 

5. Het mediceren op geleide van hemodynamische parameters is cen belangrijk 

hulpmiddel om tot een optima Ie vennindering van neurohumorale activatie bij hart 

falen te komcn en de prognose te verbeteren. Bij iedere patient met hartfalen dient 

derhalve een rechtsdrulc meting verricht te worden indien er sprake is van klinische 

progressie van het hartfalen (dit proefschrift). 

6. Het vasthouden aan mortaliteit als primair eindpunt in cen studie bij patienten met hart 

falen zal verdere ontwikkeling van medicatie bij deze aandoening bemoeilijken. Bij 

patientcn met hartfalen weegt de kwaliteit van het leven net zo zwaar mee als de 

kwantiteit. 

7. Rotterdam, die stad komt nooit af. 



8. Het effect van een nieuw middel ter verbetering van de ereetiele funetie wordt 

overtroffen door de opwinding die dit middel veroorzaakt op de beursvloer. 

9. Digitaal analfabetisme maalctje niet immuun voor de 'millenillm-bllg'. 

10. Wie zwemt in het geld, houdt het hoofd boven water. 

11. Ga in uw werk op, niet onder. 

12. Alles van waarde is weerloos (Lueebert). 




