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1. Voor het bepalen van hartwandvervormingen uit 'Magnetic

Resonance tagging' beelden is het gebruik van

beeldcorrelatiemethoden geschikter dan het volgen van de

afzonderlijke tags. (cWproefec/7r/Yty

2. Herkenning van karakteristieke bewegingspatronen zal een

belangrijkere plaats moeten innemen bij de diagnose van storingen

in de hartwerking.

3. 'Magnetic Resonance tagging' is een zeer geschikte methode om

torsie van het linker ventrikel te meten, geschikter dan

conventionelere methoden zoals echocardiografie. (d/f proefec/7r//iy

4. In het gezonde menselijke linker ventrikel bestaat er gedurende de

ejectiefase een unieke relatie tussen torsie en de verhouding van

volume-ejectie tot wandvolume. Deze unieke relatie hangt samen

met het door het gehele linker ventrikel homogeen verkorten van

spiervezels gedurende de ejectiefase. (d/f proefechr/ft)

5. Voor het detecteren van zeer subtiele bewegingsafwijkingen, zoals

bijvoorbeeld bij subendocardiale dysfunctie, biedt 'Magnetic

Resonance tagging' meer mogelijkheden dan conventionele

echocardiografie.

6. Voor het detecteren van grote bewegingsafwijkingen, zoals

bijvoorbeeld bij een groot hartinfarct, heeft conventionele

echocardiografie voldoende diagnostische mogelijkheden en

verdient het de voorkeur boven het veel duurdere 'Magnetic

Resonance tagging'.

7. Het in beeldverwerkingskringen bekende gezegde 'een bee/d zegf

meer dan di//zend woorden' dient enige nuancering: hoewel bij het

uitdrukken van beeldinformatie in een beperkt aantal parameters

informatie verloren gaat, kan wel degelijk de signaal/ruis verhouding

verhoogd worden.



8. Het gezond verstand is een totaal ontoereikend middel om de

wereld te begrijpen.

9. 'Uit geen enkele eindige hoeveelheid observaties, hoe groot ook,

kan enige onbeperkte algemene, logisch verdedigbare conclusie

getrokken worden'. fDav/af Hume, 777 7-7776;

10. Om goede statistieken te kunnen produceren moet er bij het

Centraal Bureau voor de Statistiek een gezonde wisselwerking

bestaan tussen de 'angst voor trendbreuk' en het doorvoeren van

; noodzakelijke vernieuwingen.

11. Het navolgen van datgene wat men zelf 'goed' vindt, verdient de

voorkeur boven het strikt navolgen van de wet of welke andere

autoriteit dan ook.

12. Als het huidige voor jonge onderzoekers ongunstige

personeelsbeleid van Nederlandse universiteiten doorzet, zal dit op

termijn het niveau van kwaliteit en creativiteit van de Nederlandse

wetenschap doen dalen. -


