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1. Patiënten met een acuut myocardinfarct die succesvol behandeld zijn met een primaire 

PCI en volgens de Zwolle Risico Score  een laag mortaliteitsrisico hebben, kunnen 

veilig binnen 2 dagen naar huis worden ontslagen. (dit proefschrift) 

 

2. De biomarker NT-proBNP heeft een minstens zo voorspellende waarde als de Zwolle 

Risico Score aangaande  30- dagen sterfte na primaire PCI. Een combinatie van beide 

leidt tot meer optimale risicostratificatie. (dit proefschrift) 

 

3. Op basis van een lage Zwolle Risico Score of een lage NT-proBNP waarde  (gemeten 

tussen 18 en 24 uur na opname), kan de grootste groep primaire PCI patiënten worden 

geïdentificeerd, die in aanmerking zou kunnen komen voor vroeg ontslag (48 uur na 

opname). (dit proefschrift) 

 

4. Opname NT-proBNP en de GRACE score hebben een vergelijkbare voorspellende 

waarde voor 30-dagen sterfte bij patiënten met een non-ST-elevatie acuut 

myocardinfarct, waarbij NT-proBNP de GRACE score niet versterkt. (dit proefschrift) 

 

5. De biomarkers NT-proBNP en high-sensitivity Troponine T, gemeten na primaire PCI 

hebben beide een goede voorspellende waarde voor het optreden van atrium fibrilleren 

de novo gedurende de eerste 30-dagen na STEMI. (dit proefschrift) 

 

6. Bij primaire PCI patiënten met een verhoogd opname NT-proBNP, geeft toediening 

van tirofiban in de ambulance een significante reductie van NT-proBNP na opname en 

een afname van 30-dagen en 1-jaarssterfte, vergeleken met placebo.  

            (dit proefschrift) 

 

7. De ontwikkeling van een zorgpad voor vroeg ontslag na een acuut myocardinfarct 

behandeld met PCI, behoeft vermoedelijk meer juristen dan cardiologen. 

 

8. Deo Fidendum, Mediis Utendum, Vertrouw op God maar neem wel uw medicijnen in. 

(gevelspreuk voormalig apothekerspand te Deventer)   

 

9. Ons hele geluk is afhankelijk van de kwaliteit van dat wat wij beminnen.  

            (Baruch de Spinoza 1632-1677)         

 

10. Schrijven is blijven zitten tot het er staat. (Kees van Kooten)                    


