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Stellingen
Behorend bij het proefschrift

Pre-hospital Beta-Blockers in ST-elevation acute myocardial infarction
Vincent Roolvink
29 juni 2018
1.

Vroege pre-hospitale iv toediening van de bètablokker Metoprolol in een algemene
STEMI-populatie, is niet geassocieerd met een reductie in infarctgrootte (dit proefschrift).

2.

Chronisch gebruik van bètablokkers geeft geen verhoogd risico op cardiogene shock
of pre-shock bij STEMI-patiënten (dit proefschrift).

3.

Metoprolol verlaagt de incidentie van maligne aritmieën in de acute fase bij STEMIpatiënten en is niet geassocieerd met een toename van bijwerkingen tov placebo (dit
proefschrift).

4.

Metoprolol i.v pre-hospitaal toegediend bij STEMI-patiënten resulteert niet in een
verlaging van klinische eindpunten binnen 1 jaar (dit proefschrift).

5.

Het toedienen van vroege iv betablockers bij STEMI-patiënten die een primaire PCI
ondergaan, is veilig, met een mogelijke verbetering van de linker ventrikel ejectiefractie na 6 maanden (dit proefschrift).

6.

Het potentiele gunstige effect van bètablokker toediening bij STEMI-patiënten lijkt
dosis en tijd gerelateerd (dit proefschrift).

7.

De logistiek en behandeling van STEMI-patiënten is in Nederland al redelijk optimaal,
waardoor het moeilijk is om infarctgrootte verder te verminderen (dit proefschrift).

8.

Inspraak zonder inzicht is een uitspraak zonder uitzicht.

9.

De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren (Albert Einstein).

10. Hoewel negatieve resultaten vaak niet gepubliceerd worden, kunnen ze van cruciaal
belang zijn voor de wetenschap.
11. Promoveren is als het lopen van een marathon; vooraf heb je er ontzettend veel zin
in, halverwege vraag je je af waar je aan begonnen bent, maar eenmaal over de
finish ben je de koning te rijk.

