
STELLING EN 

I. De atrial pacing stress test is een onschadelijke vorm van belasting tijdens 
de hartcatheterisatieprocedure, en geeft bij het coronaire hartlijden 
kwantitatieve informatie over de reservecapaciteit van het hart. 

2. Wanneer de hartfrequentie met een pacemaker stapsgewijze word! opge
voerd van 70 tot 140 slagen per minuut, kan een rechtlijnig verband wor
den aangenomen tussen hartfrequentie en drukafgeleide parameters van 
de linker ventrikel. 

3. Van de in dit proefschrift onderzochte haemodynamische varia belen zijn 
in de rusttoestand de linker ventrikel einddiastolische druk en Vm"·' het 
meest informatief voor de kwantificering van de ernst van coronaire hart
ziekte. 

4. De CA TH.-index is een eenvoudige, snelle en accurate samenvatting van 
haemodynamische gegevens en kan zonder speciale apparatuur worden 
berekend. 

5. Een toename van gegevens over een bepaald ziektebeeld leidt niet altijd 
tot meer inzicht of een betere behandeling. 

6. Informatieverwerkende systemen zullen in een catheterisatielabora
torium niet tot personeelsbesparing Ieiden, maar we! tot kwaliteitsverbe
tering van de procedUre. 

7. Medische computersystemen worden vooral succesvol wanneer zij door 
intensieve interactie tussen gebruikers en ontwerpers tot stand komen. 

8. Bij patienten met Angina-Pectoris en een 2 of3 taks-coronair-arterie aan
doening met 70% of ernstiger obstructie. verlengt bypass-chirurgie de 
levensverwachting. 

K.E. Hammermeister et al Circ. 59: 430. 1979. 



9. Bij het coronairvaatlijden kan aileen een functionerende corona1re 
bypass graft de linker ventrikel spierfunctie verbeteren. 

10. Bij opname in een ziekenhuis treedt voor vele patienten een vervreem
dingseffect op. Dit wordt vooral veroorzaakt door de sterke en onnodige 
wijzigingen in hun dagindeling. 

ll. Van het netto ink omen van de N ederlander word! ongeveer 8% besteed 
aan gezondheidszorg. tegenover 23% aan voedsel. dranken en tabak en 
9% aan kleding. Gezondheidszorg is ons kennelijk niet vee! waard. 

(Steekproef CBS 1974/ 1975). 

12. Het is wenselijk dat inN ederland een centrale databank komt voor opslag 
van gegevens uit hartcatheterisatie en coronaire bypass-opera tie als basis 
voor een constante en consequente beleidsvoering. 

13. A man with one watch knows what time it is. 
A man with two watches is never sure. 

Stellingcn bchorend bij het proefschrift van G.T. Meester. 

Segal's Law as quoted in 
Murphy's Law by Arthur Bloch. 

Rotterdam. 6 februari 1980. 


