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L Op grond van het eerste jaars coronair angiogram kunnen patiemen 
met een laag risico voor het vroeg optreden van belangrijke coronaire 
vaatafwijkingen in het donor hart worden geidentificeerd. 
(Dit proefschrift). 

2. Het gebruik maken van "historische" controle groepen bij het 
vergelijken van behandelingmethoden brengt ansen op een 
dwaalspoor. Aileen gerandomizeerde studies kunnen nieuwe 
strategieen op hun waarde toetsen. 

3. Overstappen van een perifere cardiologische praktijk naar een groot 
academisch centrum leert naast bescheidenheid ook geluidloos 
tandenknarsen. 

4. De 'Trechter van Dunning" staat op een bokaal. De doorsnede van de 
hals van deze bokaal wordt bepaald door de gemeenschap. Dit wordt 
vaak vergeten in de discussies over "keuzen in de zorg". 

5. Optimale zorg voor de patient met chronisch hartfalen omvat: 
instruktie gericht op het lereu kennen van het eigen lijf, medicijnen 
"op maat" en frekwente, specifieke aandachl 

6. Gespecialiseerde verpleegkundigen k."Ullilen een belangrijke rol 
vervullen bij de poliklinische zorg van patienten met emstig hartfalen. 

7. Door beperking van het aantal medische onderzoeksinstituten en 
beschikbaar stellen van extra gelden aan deze instituten kan Nederland 
zijn steen aan de vooruitgang blijven bijdragen. Van de "zorg
ziekenhuizen" kan dan geeist worden dat aileen "gevestigde" 
methoden en behandelingen worden toegepast. 



8. Ambitieuze mannen: je moet ervan houden om er mee te kunnen 
werken. 

9. De ervaring van het harttransplantatie team bepaalt de overleviug van 
de hartontvanger. Laffel et al. N Eng! J Med 1992; 327: 1220-1225. 

10. Voor het wels1agen van harttransplantatie zijn nodig: het hart van de 
donor, de ziel van de ontvanger maar Juzrt en ziel van het 
transplantatie team. 

11. Gezien het kleiue aantal transplantaties per centrum moeten effekten 
van behandeliugs strategieen bestudeerd . worden iu multi-center 
trials. Hiervoor diem overeenstemming bereikt te worden over de vele 
defmities en meet methoden die gebruikt worden bij het onderzoek 
van de hartontvanger. 

12. Het kunsthart zou HLA-matchiug van donor-hart en hart-ontvanger 
mogelijk kunnen maken en dientengevolge leiden tot nog betere 
resultaten van harttransplantatie. 

13. De iutra-aortale ballonpomp als "bridge to transplantation" is maar a! 
te vaak een "bridge too far" (Dit proefschrift). 

14. Een groot nadeel van cyclosporine is het nefrotoxische effekt 
waardoor patienten met een goed functionerend donor hart opnieuw 
geiuvalideerd worden. (Dit proefschrift). 

15. Het proefschrift als wetenschappelijke dubhe! publicatie is 
achterhaald. 
(Vrij naar De Boer, Henneman en Voorhoeve, NTvG 1993; 137: 612) 

16. De nitspraak "de braiudraiu wordt bepaald door hormonen" is onjuist. 


