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Stellingen
Mechanisch hartkleppen zijn een goede optie voor veel patiënten met een congenitale hartafwijking aan de pulmonaalklep. (dit proefschrift)
Trombolyse moet vaker worden toegepast bij mechanische klep trombose in de pulmonaal
positie. (dit proefschrift)
De druk-omstandigheden in het rechter ventrikel zorgen voor meer klep-trombose bij
mechanische kleppen.
Het functioneren van pericard klep-protheses wordt negatief beïnvloed door de druk
omstandigheden in het rechter ventrikel. (dit proefschrift)
Mensen met een congenitale hartafwijking en klep-prothese hebben een verminderde kwaliteit
van leven. (dit proefschrift)
Huidige klep-protheses zijn niet optimaal voor het gebruik in de pulmonaal positie bij
volwassenen. (dit proefschrift)
Open erkennen van onwetendheid behoort evengoed tot de taak der wetenschap als het
verkondigen van de verworven kennis. (Moritz Lazarus)
De waarheid is altijd te vinden in eenvoud, en niet in de verscheidenheid en verwarring van
de dingen. (Sir Isaac Newton)
Zichzelf te overwinnen is de beste en grootste van alle overwinningen. (Plato)

