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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

NEW OBSERVATIONS
ON CARDIAC ARRHYTHMIAS

van
Luz-Maria Rodriguez



1. Tachycardie-aanvallen bij het Wolff-Parkinson-White syndroom komen
voomamelijk voor bij mannen. AV nodale tachycardieën echter vinden wij
vooral bij vrouwen.

2. Bij patiënten met langer bestaand idiopathisch boezemfibrilleren kan zich
een gedilateerde cardiomyopathie ontwikkelen.

3. Een kamertachycardie met een totale R top voltage score in de precordiale
afleidingen van minder dan 80 mm heeft een vroeger doorgemaakt hartin-
farct als meest waarschijnlijke oorzaak voor de ritmestoomis.

4. Een patient met een hartinfarct die een jaar na een aanval van kamerfibril-
leren of van een langdurige monomorfe kamertachycardie nog in leven is,
heeft een kans van minder dan 10% om in de daarop volgende 3 jaar
plotseling te overlijden.

5. Bij patiënten met kamertachycardieën na het hartinfarct wordt de kans op
recidieven van de ritmestoomis niet bepaald door de waarde van de linker
kamer ejectiefractie.

6. Patiënten die levensbedreigende ritmestoornissen hebben gehad na het
hartinfarct en waarbij tijdens behandeling met amiodarone kamerfibril-
leren kan worden geinduceerd, hebben een grote kans op plotse hartdood.

7. In tegenstelling tot de opvatting van Dr. E. Braunwald (TV £/ig 7
/995;329.78S7-/S90) is het zowel voor de gezondheidszorg als het onder-
zoek van het grootste belang dat de Cardiologie onafhankelijk is van de
Interne Geneeskunde.

8. Ofschoon geografisch volledig gescheiden, is er een opvallende over-
eenkomst in de levensbeschouwing van de Azteken en de oude Grieken.

9. Arbeidstijdverkorting in de gezondheidszorg kan leiden tot belangrijk
kwaliteitsverlies van de zorg.

10. Het toenemende aantal vrouwelijk cardiologen is een goede compensatie
voor de groeiende technologie in de cardiologie.
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