
 

 

 

Echocardiographic predictors for recurrence of
ischemic mitral regurgitation after restrictive
annuloplasty
Citation for published version (APA):

van Garsse, L. (2013). Echocardiographic predictors for recurrence of ischemic mitral regurgitation after
restrictive annuloplasty. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20130627lg

Document status and date:
Published: 01/01/2013

DOI:
10.26481/dis.20130627lg

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20130627lg
https://doi.org/10.26481/dis.20130627lg
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/62f27259-e66e-4ad6-915e-a344d32cf7a1


Stellingen 
behorende bij het proefschrift 

Echocardiographic predictors for recurrence of ischemic mitral 
regurgitation after restrictive annuloplasty 

Leen Van Garsse 
Maastricht, 27 juni 2013 

 

1. Alhoewel het achterste mitralisklepblad bij patiënten met chronisch ischemische mi-
tralisklep insufficiëntie (CIMR) in meer of mindere mate onder tractie staat, is het 
voornamelijk de mate van tractie op het voorste mitralisklepblad dat het risico bepaalt 
voor recidief mitralisklep insufficiëntie (MR) na coronaire bypass chirurgie (CABG) met 
restrictieve annuloplastie (RA). 

2. Een grote tractiehoek van het voorste mitralisklepblad (> 39.5°) voorspelt niet alleen 
het gebrek aan volume reductie van de linker ventrikel (LV), maar ook het gebrek aan 
de geometrische reverse remodeling van de linker ventrikel (LVGRR) na CABG met RA. 

3. In patiënten met CIMR voorspelt de mechanische dyssynchronie van de papillair spie-
ren het risico op MR na CABG met RA. 

4. De bepaling van het tractiepatroon van de mitralisklepbladen is een eenvoudige me-
ting om CIMR patiënten te identificeren die een gevorderde papillair spier dyssynchro-
nie hebben en dus geen baat hebben bij een CABG met RA. 

5. Bij CIMR patiënten is de verminderde linker atrium transport (conduit) en actieve 
contractiele functie suggestief voor irreversibele linker ventrikel (LV) dysfunctie en re-
flecteert deze een patiënten populatie waarbij geen reverse remodeling van de linker 
ventrikel zal optreden na CABG met RA. 

6. Bij CIMR patiënten zijn twee populaties te onderscheiden: de patiënten met een sym-
metrisch tractiepatroon van de mitralisklepblaadjes hebben een diffuse, irreversibele 
ischemische aandoening van de linker ventrikel, terwijl de patiënten met een asymme-
trisch tractiepatroon, eerder gelokaliseerde afwijkingen vertonen in de LV wand die 
kunnen recupereren na CABG met RA. 

7. Een specialisatie is een verrijking, maar draagt een inherent risico. 

8. Men moet zich hoeden voor ongenuanceerde interpretatie van guidelines: Een patiënt 
die inoperabel blijkt voor een chirurgische aortaklepvervanging is niet bijgevolg ge-
schikt voor een transcatheter aortaklep vervanging. 

9. Het besluit van NTBR (not to be resucucitated) is een contradictio in terminis voor 
patiënten die een hartoperatie ondergaan.  

10. Door het gebruik van partydrugs, dance beats en subwoofers is de dance party een 
heart rate regulating system geworden. (Tom Langhorst) 

11. Artsen die naar de muziek van Bach willen luisteren, hebben de instelling hun patiën-
ten te willen begrijpen. (Tom Langhorst) 


