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Stellingen behorende bij het proefschrift

Ablation of Atrial Fibrillation:
Moving to a Heart Team Approach
door G.E. de Maat
1) Thoracoscopische longvenen isolatie is effectiever dan radiofrequente transkatheter
longvenen isolatie, maar blijft gezien het operatierisico gereserveerd voor symptomatische,
goed geïnformeerde en gemotiveerde patiënten. (Dit proefschrift)
2) Met thoracoscopische longvenen isolatie kunnen bij patiënten met paroxysmaal boezemfibrilleren goede lange termijn resultaten worden behaald. (Dit proefschrift)
3) Transkatheter longvenen isolatie met radiofrequente energie is minder effectief bij
patiënten met obesitas. (Dit proefschrift)
4) De “blanking period” van 3 maanden is waarschijnlijk te lang. (Dit proefschrift)
5) Thoracoscopisch sluiten van het linker hartoor beïnvloedt de contractiefunctie van het
linker atrium niet. (Dit proefschrift)
6) Onderzoekers kijken na ablatiebehandeling voornamelijk naar herstel van sinusritme terwijl
voor de patiënt kwaliteit van leven veel belangrijker is.
7) Moderne zorg voor boezemfibrilleren patiënten vraagt om maatwerk van een multidisciplinair ritme-team. Dit is essentieel voor patiëntselectie, discussie, keuze van ablatietechniek, nabehandeling en ook het wetenschappelijk onderzoek.
8) Dat boezemfibrilleren ablatie voornamelijk wordt uitgevoerd bij mannen, door mannen is
opmerkelijk omdat het merendeel van AF patiënten vrouw is. In studies maar ook in het
ritmeteam zou meer aandacht kunnen zijn voor een evenwichtige man-vrouw verdeling.
9) Boezemfibrilleren zit tussen de (hart)oren. (Koos Meuzelaar)
10) Het moment van welbegrepen wanhoop is tevens het moment van mogelijke verandering
en dus van hoop. Daarmee is welbegrepen wanhoop misschien wel de ultieme vorm van
optimisme. (Hans Schnitzler)
11) Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. (De Jeugd van
Tegenwoordig)

