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Stellingen behorende bij het proefschrift

Electrical Remodeling and Management

of Atrial Fibrillation.

Mattias Duvtschaever, 13 December 2002



1. Voor het ontstaan van atriale fibnilatie is niet alleen een "trigger" maar ook een
"initiator" noodzakelijk. (dit proefschrift)

2. De bundel van Baehmann is een belangrijk nieuw doelwit voor niet-fannaco-
logische behandeling van atriale fibnilatie. (dit proefschrift)

3. Re-initiatie van atriale fibrillatie onmiddellijk na cardioversie is het gevolg van
eleclrische remodelering van het alriale myocard. (dit proefschrift)

4. Intraveneuze (oediening van verapamil tijdens een paroxysmc van atriale
fibrillatie verlaagt de kans op spontaan horste 1 van sinus ritme. (dit proefschrift)

5. Het is mogelijk om met conventionele katheters betrouwbaar dc excitecrbare
periode tijdens atriale fibrillatie te meten. Dit maakt een gedetailleerde analyse
van het electrofysiologisch substraat tijdens AF mogelijk. (dit proefschrift)

6. Atriale fibrillatie is slechts een algemene beschrijving van een bcpaald
electrocardiografisch patroon. Om de behandeling te oplimaliscrcn dienen de
onderliggende pathofysiologische mechanismen te worden gcdiagnosticeerd.

7. Bij jonge patienten met symptomatische atriale fibrillatie is een rigorous
nastreven van sinus ritme verantwoord (cure). Bij de oudere patient verdient
veelal een comfort-behandeling de voorkeur (care).

8. De recente vr/w/ aan informatie rond ablatic van de pulmonaal venen is

9. Elke onderzoeker kan proeven doen om le toetsen of een bepaaldc
wetenschappelijke hypothese klopt. Maar aangezien dc mens slechts ĉ n leven
leeft, heeft hij geen mogelijkheid zijn eigen Hypothese te verificren.
(Milan Kundera, De Ondraaglijke Lichtheid van Het Bestaan).

10. Een arts heeft als doel de patient ouder te laten worden terwijl de patient zelf
eerder jong wenst te blijven.

11. Van een Stelling vallen doet pijn.




