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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift

Acquired Torsade de Pointes arrhythmias
role of early afterdepolarizations and

dispersion of repolarization

van S.C. Verduyn



1. Het verschil in actiepotentiaal duur tussen de linker en de rechter kamer (intcr-
ventriculaire dispersie) neemt toe bij een afname in de hart frequentie.

2. Voor de initiatie van Torsade de Pointes aritmieën is naast de aanwezigheid van
vroege nadepolarisaties ook een voldoende grote intcrvcntriculairc dispersie nood-
zakelijk.

3. Chronisch compleet atrioventriculair blok leidt niet alleen tot hypertrofie maar ook
tot een grotere gevoeligheid voor Torsade de Pointes aritmiecn.

4. Niet alleen bij ritmestoornissen gebaseerd op late nadepolarisaties maar ook bij
vroege nadepolarisaties is een verstoring in de intracellulaire calcium huishouding
betrokken.

5. Bij het zien van de negatieve uitkomst van de studie "survival with oral d-sotalol"
lijkt het acronicm SWORD wel erg cynisch geko/.en. Waldo et al.//l w C'Ü// Cdn/iW
1995;15A.

6. Als de kosten en aandacht voor de "mad cow disease" (BSE) in verhouding staan
met het mogelijke gezondheidsrisico, dan kan het budget voor de preventieve
gezondheidszorg, b.v. ter bestrijding van roken, fiks omhoog.

7. Het opofferen van de vrije zondag aan de gemakzucht van de consument, miskent
het winkelpersoneel als consument van een gezamenlijke vrije dag.

8. Taalkundig is het vreemd dat juist de Gereformeerde Bond binnen de I lervormdc
kerk het minst enthousiast is over het samen gaan met de Gereformeerde kerk in
het "samen op weg" (SOW) proces.

9. Met het dichtslibben van de verkeersaders van het "groene hart" van Nederland,
vertoont de term het "groene hart" nog een extra overeenkomst met het hart van
zijn bewoners.

10. Politiek is geen onderzoek en onderzoek is geen politiek, maar zonder politiek is er
(helaas) geen onderzoek mogelijk.

11. Het prestige van projecten zoals de Betuwelijn en de Hoge Snelheidslijn is vaak
omgekeerd evenredig met het gezond verstand.


