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Stellingen behorend bij het proefschrift
USE OF THE INTERNAL MAMMARY
ARTERY AS A CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT
van R. Krijne

"

. .

- oil

1.

Angiografie van de arteria mammaria interna als
voorbereiding tot een eerste coronaire bypassoperatie
is in de regel niet noodzakelijk.
(dit proefschrift)

2.

Gecombineerd 2-dimensionaal en Doppleronderzoek van
de arteria mammaria interna, na gebruik van dit vat
voor bypasschirurgie, biedt inzicht in de functie van
de bypass.
(dit proefschrift)

3.

Het supraclaviculaire echovenster is voor echografie van
de arteria mammaria interna beter geschikt dan het
precordiale echovenster.
(dit proefschrift).

4.

Het is nooit bewezen dat de gezondheid van een patient
die een hartaanval heeft doorgemaakt bevorderd
wordt door jarenlange poliklinische cardiologische
contrôle.

5.

Het is onvoldoende bekend dat lang bestaand
paroxysmaal boezemfibrilleren kan leiden tot een
gedilateerde cardiomyopathie.

6.

De benaming kijkoperaties voor handelingen van de
nederlandse politie is schadelijk voor de goede naam
van de chirurgen die deze handelingen tot hun
werkterrein rekenen.

7.

De kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland
wordt niet bevorderd maar bedreigd door het
groeiend aantal managers in de ziekenhuisbesturen.

8.

Het geven van antistollingstherapie bij herseninfarcten
met een hemorrhagisch aspect op de CT-scan is niet
zonder meer gecontraïndiceerd.

9.

Het feit dat de invasieve en niet-invasieve diagnostiek
van cardiale aandoeningen vrijwel volledig door
cardiologen wordt uitgevoerd is van grote invloed
geweest op de groei van dit vakgebied.

10. Zolang subsidiegevers van mening zijn dat het
gevoelsleven in het hart ligt zal de ontwikkeling van
de cardiologie hen aan het hart gaan.

