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Stellingen behorende bij het proefschrift

THE USE OF THE LATISSIMUS DORSI
MUSCLE FOR CARDIAC ASSIST

C.M.H.B. Lucas

1 Een skeletspier kan door een conditioneringsprogramma be-
staande uit electrische stimulatie getraind worden teneinde 24
uur per dag door middel van burstcontractie actief te zijn.
(dit proe/schrt/y

2 Een om het hart gewikkelde musculus latissimus dorsi is in
staat onmiddellijk na wikkelen het normale en falende hart te
ondersteunen.
(dit proe/schri/y

3 De omvorming naar een langzaam contraherende musculus la-
tissimus dorsi door continue electrische stimulatie leidt tot een
belangrijke afname in contractie- en relaxatiesnelheid, waar-
door het aantal burstcontracties per minuut in een getrainde
musculus latissimus dorsi beperkt wordt.
(dit proe/schn/y

4 Een om het hart gewikkelde musculus latissimus dorsi is in
staat op langere termijn het normale en falende hart te onder-
steunen mits deze skeletspier vitaal blijft.
(dit proe/schri/y



5 De klinische verbetering, beschreven in een aantal patiënten na
een dynamische cardiomyoplastie procedure, zou grotendeels
een gevolg kunnen zijn van ten gevolge van revalidatie optreden-
de aanpassingen in de beenmusculatuur.

6 Alvorens een klasse IC anti-aritmicum voor te schrijven moet
eerst het effect van frequentieverhoging op QRS-breedte en daar-
mee een eventueel pro-aritmisch effect worden geëvalueerd met
behulp van een inspanningstest.

7 Het 'zappen' is alleen aanvaardbaar in een eenpersoonshuis-
houden.

8 De loopsnelheid tijdens het joggen is sterk afhankelijk van het
bestaan van ergernis over de werksituatie en werkt aldus zeer
therapeutisch.

9 De toename in vakliteratuur binnen de geneeskunde heeft op
veel artsen in plaats van een stimulerende een deprimerende
werking.

10 De huidige interesse van jonge mensen voor computers zal op
langere termijn nadelige effecten hebben op hun lichamelijke
conditie.

11 Arbeidstijdverkorting voor arts-assistenten kan alleen dan wor-
den ingevoerd wanneer voorzieningen worden getroffen die ga-
randeren dat voldoende tijd kan worden besteed aan de behan-
deling en de begeleiding van de patiënten.



ERRATA
Page 20 line 15: Chapter 9 should be read instead of Chapter 8
Chapter 4: Running title of this chapter should be 'Imipramine induced heart failure'
Chapter 6: Running tittle of this chapter should be 'Long-term effects of cardiomyoplasty'
Page 167: The authors 'M-L Dubelaar, CMHB Lucas, WC Hülsmann' should be added to the first
publication at the top of this page.


