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1. Echocardiografie is de aangewezen methode voor het 
opsporen van asymptomatische linker ventrikel dysfunctie in 
bevolkingsonderzoek. Het effect van regression to the mean 
dient hierbij niet uit het oog verloren te worden. 

Dit proefschrift. 

2. Cross-sectionele schattingen van leeftijdsafhankelijke verande
ringen van ventrikelfunctie vertekenen de werkelijkheid. 

Dit proefschrift. 

3. Hartfalen komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. 
Dit proefschrift. 

4. De mogelijkheden tot medicamenteuze beïnvloeding van de 
respons van atriaal llatriuretische peptiden in de vroege stadia 
van hartfalell dient nader onderzocht te worden. 

Dit proefschrift. 

5. De sterke toename in de behandeling van hypertensie sedert 
de vijftiger jaren heeft geleid tot een daling van de prevalentie 
van electrocardiografische linker ventrikel hypertrofie. 

Dit proefschrift. 

6. "[The SOLVD] ... data can also be interpreted as indicating 
that there may be only a small difference in mortality between 
asymptomatic patients treated preventively and those treated 
with careful follow-up and initiatioll of therapy if heart failure 
develops". 

71/e SOLVD /Ilvestigators, N ElIgl J Med 1992;327:685-9/. 

7. Speciale hartfalen verpleegkundigen zijn noodzakelijk om het 
toenemend aantal patiënten met hartfalell goed op te vangen. 

Rich Mw, et al. N ElIgl J Med /995;333:1190-5. 



8. "Rust roest" geldt a fortiori voor mensen met hartfalen. 
MeKelvie RS, et al. JAm Co/l CardioI1995;25:789-96. 

9. De Franse paradox gaat aan Nederlandse cardiologen voorbij. 
De Lorgeril M, et al. Laf/eet 1994; 343:1454-9. 

10. Eenzijdige aandacht voor verlaging van het cholesterolgehalte, 
met veronachtzaming van andere risicofactoren, is ongewenst 
en onbetaalbaar. 

77le Wa/l Street Jouy/lal, 6 I/ovember 1996. 
Pharaoh PDP, et al. Rr Med J 1996; 312: 1443-8. 

11. Het verdient aanbeveling bij het lager onderwijs het geven 
van elementair zwemonderricht wettelijk verplicht te stellen. 

Mosterd IW.. S/uwkrach/me/il/g el/ slagallalyse bij 
ge/rail/de zwemlllers. Dissertatie 9 mei 1961. 

12. In kerken van hout zijn de pastores van goud. 

13. De huidige opleiding tot internist miskent het feit dat 
relevante pathologie zich veelal op de polikliniek presenteert. 

14. Het recente pleidooi voor onthaasting staat haaks op het 
streven naar verkorting van de opnameduur. 

15. Het Utrechtse deel van de Leidse Rijn dient weer bevaarbaar 
gemaakt te worden. 

16. Barriga llena, corazón contento. 

Rotterdam, 26 maart 1997. 






