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STELLINGEN

1. Atriumfibrilleren heeft vele gezichten en handlangers, waardoor de behande-

ling complex is. (Dit proefschrift)

2. Paroxismaal atriumfibrilleren is geassocieerd met een kleinere kans om orale

antistollingsmiddelen te ontvangen dan persisterend en permanent atrium-

fibrilleren, ondanks dat het risico op een beroerte niet verschilt tussen deze

klinische typen atriumfibrilleren. (Dit proefschrift)

3. Het volgen van de antitrombotische behandelrichtlijn bij atriumfibrilleren leidt

tot een betere cardiovasculaire prognose. (Dit proefschrift)

4. Afgemeten aan de aanbevelingen in de betrokken behandelrichtlijnen krijgt

slechts één op de vijf patiënten met de veel voorkomende combinatie atrium-

fibrilleren en hartfalen de optimale medicamenteuze therapie. (Dit proefschrift)

5. Atriumfibrilleren kan je hart op hol doen slaan, je de adem benemen, je hoofd-

brekens bezorgen, maar soms laat het je koud.

6. Met de CHADS2 score kan niet alleen het risico op een beroerte bij

atriumfibrilleren, maar ook het bloedingsrisico en zelfs de uitkomst van

katheterablatie vooraf aan instellen van therapie ingeschat worden.

7. Menselijke overleving is niet meer puur een zaak van “survival of the fittest”,

maar tevens “survival of the (best) treated”.

8. Patiënten worden door middel van de olympische gedachte overgehaald om

aan een studie naar de werkzaamheid van een medicijn deel te nemen: mee-

doen is belangrijker dan winnen.

9. De introductie van gestandaardiseerde registratiesystemen in de gezondheids-

zorg maakt de kwaliteit van zorg gelijk aan de ‘plofbal’ in futsal: iedereen kan

het controleren.

10. In tegenstelling tot hartritmestoornissen zijn ritmestoornissen op de dansvloer

altijd symptomatisch maar zelden schadelijk voor de patiënt, alhoewel het effect

op de omgeving wel eens gelijk zou kunnen zijn.

11. Relativeren is geen kunst, hooguit een uit de hand gelopen hobby.
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