
STELLINGEN 

1. Echocardiografische laboratoria dienen net zeals andere 

naast hun "normaalwaarden" ook de "herhalingsonn·auv.r

keurigheid" aan te geven. 

2. De educatieve mogelijkheden van de echocardioqrafie 

rnoeten worden gebruikt bij de artsenopleiding. 

3. Bij de opleiding tot cardioloog dient een stageperiode 

in de echocardiografie van 6 rnaanden verplicht gesteld 

te worden. 

4. De aard en mate van obstructie van de uitstroorobaan 

van de linker hartkamer kan volledig worden bepaald 

met behulp van de echocardiografie. 

5. Als men door middel van ultrageluid iets ziet, wil dat 

niet altijd zeggen dat er op die plaats ook iets is. 

Het omgekeerde is ook waar, tech blijft ultrageluid 

"the blind man's eye". 

6. Toepassing van twee-dimensionale echocardiografie bij 

de routine catheterisatie procedure geeft belangrijke 

additionele infor.matie. De rOntgenstralenbelasting kan 

derhalve in belangrijke mate worden verminderd. 

7. Elke fundamenteel nieuwe diagnostische techniek vereist 

een herwaardering van alle andere technieken. 

8. Bij patienten met een oud hartinfarct is de coronair

angiografie een ongeschikte methode om ECG afwijkingen 

passend bij een coronairinsufficientie te verklaren. 

9. Het verdient aanbeveling om nieuwe operatiernethoden 

net zo te evalueren bij een gerandomiseerde groep 

patienten, als dat gesc~iedt bij nieuwe medicamenten. 



10. Het gunstig effect van antistolling gecontinueerd bij 

patienten boven de 60 jaar betekent nog niet dat men 

deze behandeling op enigerlei leeftijd meet aanvangen 

zonder dat daarvoor een overtuigende reden bestaat 

11. Een gunstig effect van dieetmargarines op het beloop 
van ziekten van hart en bloedvaten is niet aangetoond. 

12. Voor de detectie van coronairinsufficientie door 

middel van ST-T segment afwijkingen is inspannings

electrocardiografie beter dan Holter electrocardio

grafie. 

!3. Men is zo moe als de hoeveelheid werk die men niet 

heeft uitgevoerd. 

14. Verbetering van het oplossend vermogen in de echo

cardiologie is alleen mogelijk via apertuur vergroting; 

dit is echter direct in strijd met de behoefte aan een 

kleine wendbare transducer. 


