
Stellingen
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Aortic stenosis in adult patients: 
natural history, treatment and outcome

1. Aortaklepstenose is een heterogene klepziekte; niet alleen qua etiologie, maar ook qua beloop 

(dit proefschrift). 

2. Het progressieve karakter van aortaklepstenose vereist ook bij asymptomatische patiënten een 

intensieve follow-up waarbij overleg in het multidisciplinaire hartteam wordt aanbevolen (dit 

proefschrift). 

3. De individuele kwaliteit van leven van patiënten met ernstige aortaklepstenose is van belang bij 

het kiezen van de juiste behandeling (dit proefschrift).

4. Het vóórkomen van zwangerschaps-gerelateerde complicaties bij vrouwen die een aortaklep-

vervanging hebben ondergaan, dient vanaf het moment van kinderwens tot na de geboorte van 

de baby onderwerp van gesprek te zijn (dit proefschrift). 

5. Humane weefselkleppen vormen een geschikt alternatief voor jonge vrouwen die een aorta-

klep vervanging moeten ondergaan en kinderwens hebben (dit proefschrift). 

6. Shared decision making can only take place when clinicians and patients are both able and will-

ing to engage in the process and its outcome (Montori and Ting. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 

2009;2:519-521).

7. Ranglijsten zijn ondanks hun stijgende populariteit in de media, geen goede methode om de 

onderlinge cardio-chirurgische mortaliteit te vergelijken.

8. Should we fail to stop the obesity epidemic, it has been predicted that we may soon witness an 

abrupt end, or even a reversal, of the steady increase in life expectancy (Lavie et al. J Am Coll 

Cardiol 2009;53:1925-1932). 

9. Werkhervatting is doorgaans meer voorwaarde voor herstel, dan herstel voorwaarde is voor 

werkhervatting (Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid. Leidraad Aanpak verzuim om psy-

chische redenen, 2001).

10. Het invoeren van ledverlichting op de snelweg is een stap in de goede richting omtrent 

duurzaam energieverbruik; het aantal (led)lampen halveren is echter een betere oplossing.

11. Success is not fi nal, failure is not fatal; it is the courage to continue that counts (Winston 

Churchill).
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