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1. De mate van resolutie van ST segment elevatie op het 12-kanaals 

electrocardiogram na geslaagde reperfusie (TIMI 3 flow) reflec

teert de mate van myocardiale reperfusie en kan uitstekend 

gebruikt worden om in een vroeg stadium van een hartinfarct 

patienten in risicogroepen in te delen (dit proefschrift). 

2. Op een routine-angiogram na reperfusie kan niet aileen wat gezegd 

woren over de mate van reflow in het epicardiale vat, maar kan , 

door contrastaankleuring van het myocard, ook iets gezegd 

worden over de mate van myocardiale reperfusie (dit proefschrift). 

3. Primaire stenting van het infarct vat leidt, in geselecteerde 

patienten, tot een reductie van reinterventies, zonder dat dit gepaard 

gaat met hogere kosten op de lange termijn (dit proefschrift). 

4. In een centrum met faciliteiten voor interventiecardiologie dienen 

aile patienten met een acuut hartinfarct behandeld te worden 

met primaire PTCA (dit proefschrift). 

5. De tijd van begin klachten tot reperfusie (ischemie tijd) bepaalt 

de mate van epicardiale en myocardiale reperfusie na primaire 

PTCA en de mate van herstel van linker kamer functie op de 

lange termijn (dit proefschrift). 

6. Transport van hoog risico infarct patienten naar een PTCA cen

trum heeft zijn prijs, maar leidt niet tot een hogere mortaliteit in 

vergelijking met patienten die zich primair melden in een PTCA 

centrum (dit proefschrift). 

7. "Vroege reperfusietherapie is belangrijker dan de keuze welke 

reperfusietherapie" geldt veelal niet voor de keuze thrombolyse 

of primaire PTCA. 



8. Primaire PTCA: de enige PTCA indicatie met bewezen 

mortaliteitsreductie. 

9. Coronairaandoeningen zijn oorzaak van 19% van de totale stertte 

in Nederland maar dragen slechts voor 2,7% bij aan de totale 

ziektekosten (Bonneux et ai, BMJ 1998;316:26-9). 

10. Op elk pakje sigaretten zou 1 % "dotter"-accijns geheven moeten 

worden. 

11. The best way to keep a saphenous vein graft patent is to keep 

him in the leg. 

12. Groei van wachtlijsten in de gezondheidszorg lijkt gelijke tred te 

houden met economische groei. 

13. Dikke darm kanker bij de Zuid Alrikaanse zwarte bevolking ken

merkt zich door de afwezigheid van poliepen (van 't Hoi, Gut 

1995;36:691-5). 

14. In de huidige Zuid Alrikaanse samenleving lijkt apartheid plaats 

gemaakt te hebben voor Living Apart Together. 

15. Door de invoering van de AMVB, waarbij de werktijden van arts

assistenten aan banden zijn gelegd, is promoveren tijdens de 

opleiding gemakkelijker geworden. 

16. Het no-reflow phenomeen is als skien door te diepe sneeuw op 

een < 45° helling. 

17. Met de invoering van de Euro wordt het aantal miljonairs drastisch 

gereduceerd. 




