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Stellingen

Behorende bij het Proefschrift:

New Insights into the
Surgical Treatment of Mitral Regurgitation
Wobbe Bouma
1.

Chronische ischemische mitralisklepinsufficiëntie (CIMR) is een ziekte van de
linkerventrikel, niet een ziekte van de klep zelf en dat betekent dat patiënten met een
hoog risico op falen van een annuloplastiek op basis van echocardiografische tethering
parameters beter af zouden kunnen zijn met een klepvervanging met behoud van het
subvalvulaire apparaat of met nieuwe reparatietechnieken die zich ook richten op het
subvalvulaire apparaat. (Dit proefschrift)

2.

Geavanceerde 3D echocardiografische analyse laat zien dat bij patiënten met CIMR
regionale tethering (P3 tethering hoek ≥29.9°) een sterke onafhankelijke voorspeller is
voor het falen van een annuloplastiek. (Dit proefschrift)

3.

Bij de chirurgische behandeling van CIMR leidt het gebruik van een zadelvormige
annuloplastiekring in vergelijking met een platte annuloplastiekring tot een betere
coaptatie en mogelijk tot een betere duurzaamheid van de reparatie. (Dit proefschrift)

4.

CIMR komt frequent voor 4 maanden na een dotterprocedure voor een ST‐elevatie
myocardinfarct en leeftijd, infarctgrootte, tethering hoogte en de afstand tussen beide
papillairspieren zijn daarbij onafhankelijke voorspellers voor CIMR. (Dit proefschrift)

5.

Papillairspierinfarcering is geen onafhankelijke voorspeller voor de ontwikkeling van
CIMR na een dotterprocedure voor een ST‐elevatie myocardinfarct. (Dit proefschrift)

6.

Mitralisklepreparaties voor partiële of incomplete papillairspierrupturen na een
myocardinfarct zijn betrouwbaar en kennen goede korte en lange termijn resultaten op
voorwaarde dat de weefselkwaliteit een reparatie toelaat en dat gebruik wordt gemaakt
van gangbare reparatietechnieken. (Dit proefschrift)

7.

Bij patiënten die een mitralisklepvervanging moeten ondergaan in verband met een
postinfarct papillairspierruptuur dient (een deel van) het subvalvulaire apparaat
behouden te blijven, omdat dit leidt tot een significant betere lange termijn overleving.
(Dit proefschrift)

→

8.

De sluitlijn van een goed functionerende mitralisklep wordt gekenmerkt door een
glimlach (ʺmitral smileʺ).

9.

A picture is worth a thousand words. (Frederick R. Barnard)

10. Goed onderzoek begint met het maken van een goed literatuuroverzicht.
11. Intelligence is the ability to adapt to change. (Stephen Hawking)
12. As it net kin saʹt it moat, dan moat it mar saʹt it kin.

