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1 Bij het acuut coronaire syndroom is voor het korte termijn risico op 

cardiovasculaire gebeurtenissen thrombose met als gevolg myocard 

schade van belang, voor langere termijn is het onderliggende 

ontstekings proces van belang. 

 

2 De resterende ventrikel functie na een acuut infarct is van grote 

invloed op het lange termijn mortaliteits risico. 

 

3 Onvoldoende perfusie in de coronairarteriën bij ontslag dient niet 

geaccepteerd te worden. 

 

4 Statines hebben naast cholesterol verlagende effecten die op lange 

termijn mortaliteit reduceren ook eigenschappen die op zeer korte 

termijn mortaliteits reductie kunnen geven. 

 

5 Risico modellen ontwikkeld in studie databases zijn onvoldoende in 

staat het mortaliteitsrisico in te schatten bij patienten die ouder zijn 

dan de patienten die in de desbetreffende studies zijn ingesloten. 

 

6 “De beste garantie op ouder worden is gewoon blijven ademhalen”.  

mw. Hendrikje van Andel-Schipper op haar 114e verjaardag (overleden 

als oudste van de wereld op haar 115e). 

 

7 Regels verpesten werkplezier [in ziekenhuizen, tl]. 

Edith Snoey voorzitter Abvakabo in Volkskrant 04 april 2006. 

 

8 Eating fruit and vegetables, taking exercise, and avoiding smoking 

could lead to about 80% lower relative risk for myocardial infarction..., 

and therefore should be the cornerstone of prevention of coronary heart 

disease in all populations worldwide. 

Yusuf S et al. The INTERHEART study. Lancet 2004; 364: 937–52. 

 

9 Alhoewel het “evidence based” is dat het breder maken en uitbreiden 

van het wegennet niet leidt tot vermindering van infarcten en congestie 

op de snelwegen worden er toch ieder jaar weer vele miljarden 

ingepompt. 

En dat terwijl autorijden op zich risico verhogend is. 

Riediker M et al.. Am J Respir Crit Care Med. 2004;169:934-40. 

 

10 De polypill is de gifbeker van de individualisering van de zorg. 

 

11 Een goede stelling heeft geen verdediging nodig. 


