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Stellingen behorende bij het proefschrift

How Cardiac Myofibers keep Pace
Mathematical Modeling of Adaptive Myofiber Reorientation and Electromechanics
1. Het hart pompt minder efficiënt bij afwezigheid van een transmurale component in
de vezelrichting. (Dit proefschrift, hoofdstuk 2-5)
2. In de ontwikkeling van computermodellen van het hart moet meer aandacht worden
besteed aan de oriëntatie van de spiervezels. (Dit proefschrift, hoofdstuk 5)
3. Wanneer cardiovasculaire modelparameterwaarden klinisch niet of niet nauwkeurig
genoeg gemeten kunnen worden, kunnen deze waarden toch worden bepaald door
kennis over cardiale adaptatie te gebruiken. (Dit proefschrift, hoofdstuk 5)
4. Het stimuleren van de plek die voorafgaand aan cardiale resynchronisatietherapie
(CRT) als laatste geactiveerd wordt, resulteert niet bij voorbaat in de maximale
verbetering van de pompfunctie van het hart. (Dit proefschrift, hoofdstuk 6)
5. Omdat in tegenstelling tot de spiervezeloriëntatie, de oriëntatie van laagjes
gegroepeerde spiervezels (sheets) geen unieke functie is van de transmurale positie
in de hartwand, is het niet triviaal om het myocard als orthotroop te modelleren.
(Arts et al. 2001)

6. Zoals is gebleken uit de echoCRT studie, is het gebruik van echocardiografisch
gemeten mechanische dyssynchrony als selectiecriterium voor CRT één van de vele
voorbeelden waarbij een significante correlatie tussen twee variabelen ten onrechte
wordt geïnterpreteerd als een oorzakelijk verband tussen deze variabelen. (Ruschitzka
et al. 2013)

7. “The purpose of models is not to fit the data but to sharpen the questions”.
(Samuel Karlin 1983)

8. Computermodellen van de hartfunctie kunnen zorgen voor nieuwe inzichten ter
verbetering van diagnostiek en behandeling. (Dit proefschrift, valorisatie)
9. Zolang er niet wordt gecorrigeerd voor de oneerlijke, door de geluidssnelheid
veroorzaakte startverschillen in de schaatssport, heeft het geen zin om op de finish
de tijdwaarneming op de duizendste seconde nauwkeurig te doen.
Marieke Lijnkamp-Pluijmert, september 2015

