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1. De implantatie van de donorklep als een functionele eenheid draagt bij tot een 
beter behoud van de klepfunctie. (dil plVejj-"fHiji) 

2. De subcoronaire implantatie techniek wordt nadelig beïnvloed door de 
chirurgische leercurve. (dit plV~fi"brift) 

3. Het meten van aortainsuffiëntie met kleuren Doppler echocardiografie behoort 
te geschieden met de jet breedte methode vanwege de goede 
reproduceetbaarheid en validiteit. (dit plV~fidJlt/l) 

4. De gebruikte echocru:ruografische methode voor het kwantificeren van 
aotrainsufficiëntie dient in iedere kliniek te worden gevalideerd. (dit plVep'"brift) 

5. Een goed opgezette echocardiografische vervolgstudie vereist één 
onderzoeksprotocol, één echomachine en ma..ximaal t\vcc onderzoekers. 

(dil pmep'(fHift) 



6. Een nauwe samenwerking met de afdelingen pathologie en immunologie is 
nodig om meer inzicht te krijgen in het begrip klepdegeneratie. 

7. De definitie "assumcd valve fallure" moet op internationaal niveau herzien 
worden en vervolgens toegepast worden. 

8. Het voordeel van het geruisloos zijn van een humane klepprothese met 
betrekking tot het nachtleven van de adolescente patiënt wordt te weinig 
betrokken in de besluitvotming omtrent het plaatsen van een mechanische 
danwel een humane klep. 

9. A succcsful women is one who makes more money than her man can spend. A 
succesful man is one who cao find such a women. (oJlJkeJiIlf!; NRC JlJeÎ 1999) 

10. Niets droogt sneller op dan een zee van tijd. (Heitie) 

11. Het quotiënt van de afstand Groningen - Rotterdam gedeeld door de afst.,nd 
Rotterdam ~ Groningen nadert richting de Euromast asymptotisch tot oul. 

12. Het radiologisch consult kan een gedegen klinisch onderzoek niet vervangen om 
tot een differentiaal diagnose te komen. 

13. Het vertrouwen in de traditionele geneeswijze in India is versterkt na de 
introductie van de westerse geneeskunde aldaar. 

14. Take your life and have it everywhere. 


