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Stellingen 

I. 

Mitralisregurgitatie is de belangrijkste predisponerende faktor 
voor het ontstaan van chordaruptuur. 

II. 

Een verandering in de onderlinge ruimtelijke verhoudingen of kwa
liteit van een of meer der zes komponenten van het mitralisapparaat 
kan de oorzaak zijn van chordaruptuur. 

Ill. 

De zogenaamde "spontane" chordaruptuur wordt minder spon
taan wanneer het verouderingsproces en hypertensie als risikofak
toren warden aangemerkt. 

IV. 

Chordaruptuur is een akute gebeurtenis die asymptomatisch kan 
blijven maar meestal aanleiding geeft tot chronische klachten. 

V. 

Boezemfibrilleren bij chordaruptuur wordt slechts bij oudere pa
tienten gevonden. De veel hogere incidentie ervan bij rheumatische 
mitralisregurgitatie wijst er op dat rheumatische myocardverande
ringen en de leeftijd een belangrijke rol spelen bij het ontstaan ervan. 

VI. 

Het moment van operatief ingrijpen bij patienten met chordarup
tuur dient bepaald te warden door klachten. Het is niet uitgesloten 
dat bij een patient met weinig klachten de kans op mitralisklepre
konstruktie grater is met de voordelen vandien. 

VII. 

Een adekwate endocarditisprofylaxe en de zorgvuldige bestrijding 
van hypertensie hebben een preventieve waarde voor het ontstaan 
van chordaruptuur. 



VIII. 

Het uitvoeren van een komplete hartcatheterisatie alleen omdat 
een pre-operatieve additionele coronaire angiografie wordt ge
vraagd, verlengt de procedure onnodig en verhoogt het risiko voor 
de patient. 

IX. 

De term "klassiek beeld" wijst veelal op het topje van een ijsberg 
en kan derhalve blikvernauwend werken. 

X. 

Bindweefselzwakte bij het syndroom van Marfan zou eenvoudig 
kunnen leiden tot chordaruptuur. Logika blijkt niet steeds de basis 
voor feiten: in 184 jaren wordt slechts een patient beschreven met 
mogelijk een "spontane" chordaruptuur en dit syndroom. 

XI. 

Uit het feit dat het leven van Damocles aan een zijden draad werd 
gehangen kan warden afgeleid dat Dionysius de Dude van Syracuse 
2000 jaar geleden niet op de hoogte was van het bestaan van 
chordaruptuur. Een draad immers hoeft niet van zijde te zijn om het 
leven er aan te laten hangen. 

XII. 

Het echocardiogram is niet de afbeelding van een hart maar 
slechts de afbeelding van de echo's ervan. 

XIII. 

Voor een beter begrip van de fysiologie en pathologie van het hart 
is kennis van echocardiografie, fonocardiografie en polskurven een 
noodzakelijke basis. 

XIV. 

De arts kan beter drie minuten besteden aan een zorgvuldige uit
leg van de profylaxe van endocarditis dan de patient twintigduizend 
keer meer aan de genezing ervan. 



xv. 

Het emancipatieproces zal nimmer eindigen. Mitralisstenose 
blijft een overwegend feminine vernauwing, chordaruptuur een 
masculine verruiming. 

XVI. 

lndien steeds aan luid opgevoerde rechten stil uitgevoerde plich
. ten vooraf zouden· gaan zou de maatschappij er niet alleen ekono

misch maar ook sociaal beter voor staan. 

XVII. 

Een klinische partus is een noodgreep. 

Stellingen 
behorende bij het proefschrift van 

J. P. M. Hamer 

CHORDAL RUPTURE OF THE MITRAL VALVE. 
Reappraisal of the diagnosis and treatment. 

Groningen, 1 2 september 1 984 




