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Stellingen behorende bij het proefschrift

Patient-Specific Cardiovascular Modeling
in Pulmonary Hypertension:
Assessment of Hemodynamic and
Mechanical Ventricular Interaction
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Acute pulmonale hypertensie veroorzaakt een heterogene verdeling van mechanische spiervezelbelasting over de wanden van de ventrikels. De spiervezels in de
vrije wand van het rechter ventrikel worden zwaarder belast dan de spiervezels in
het septum en de vrije wand van het linker ventrikel.
(Hoofdstukken 4 en 5 van dit proefschrift)
Het bewegingspatroon van het interventriculaire septum verschaft belangrijke
informatie over de mate van decompensatie van het rechter ventrikel.
(Hoofdstukken 4 en 5 van dit proefschrift)
De vermindering van pompfunctie van het hart als gevolg van interventriculaire
mechanische asynchronie bij pulmonale arteriële hypertensie kan gedeeltelijk
gecompenseerd worden door het induceren van een interventriculaire elektrofysiologische asynchronie.
(Hoofdstuk 5 van dit proefschrift)
Het abnormale patroon van linker ventrikelvulling in patiënten met chronische
trombo-embolische pulmonale hypertensie is grotendeels het gevolg van een
gereduceerde output van het rechter ventrikel (hemodynamische ventriculaire
interactie) en in mindere mate van de linkswaartse buiging van het septum
(mechanische ventriculaire interactie).
(Hoofdstuk 6 van dit proefschrift)
In patiënten met pulmonale arteriële hypertensie wordt de interventriculaire
mechanische asynchronie veroorzaakt door vertraging van de mechanische spiervezelrelaxatie in de vrije wand van het rechter ventrikel ten opzichte van de spiervezelrelaxatie in het septum en de vrije wand van het linker ventrikel.
(Hoofdstuk 7 van dit proefschrift)
Cardiac index is een kwantitatieve maat voor de snelheid van de patiënt.
Een model is pas nuttig als het ergens op lijkt.
Over iets geen mening hebben heeft als voordeel dat je niet van mening hoeft te
veranderen.
Een optimist realiseert in de regel meer dan een realist.
(Herman Finkers)
Voetbal is als het leven zelve: pure kunst met maar bitter weinig kunstenaars.
(Herman Brusselmans)
Joost mag het weten.

Joost Lumens
Maastricht, april 2010

