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Stellingen behorende bij het proefschrift 

SURGICAL CONSIDERATIONS OF THE 
AORTIC COARCTATION 

M.H.J. Brouwer 
Groningen, 19 oktober 1994 



Gewicht ten tijde van de coarctatio aortae resectie en de gradient over de 
anastomose, uitgedrukt als een percentage van de op dat moment bestaande 
systolische bloeddruk, bepalen de kans op recoarctatie. (proefschrift) 

II 

Coarctatio aortae met een hypoplastische aortaboog dient behandeld te war

den middels eenvoudige resectie van de coarctatio aortae en end-to-end 
anastomose. (proefschrift) 

III 

De noodzaak een ventrikelseptumdefect, als bijkomende intra-cardiale afwij
king van de coarctatio aortae in een tempo te sluiten, wordt bepaald door 
de grootte van de preoperatief gemeten totale links-rechts shunt en de mor
fologie van het ventrikelseptumdefect. (proefschrift) 

IV 

De diameter van de aortaboog bij coarctatio aortae geassocieerd met een 
ventrikelseptumdefect, is omgekeerd evenredig met de shuntgrootte van het 
ventrikelseptumdefect. (proefschrift) 

V 

Electieve chirurgische behandeling van de coarctatio aortae dient random 
de leeftijd van 1 1/2 jaar te warden uitgevoerd. (proefschrift) 

VI 

De lengte van de isthmus aortae hangt af of een "korte" dan we! een "lange" 
rochade heeft plaatsgevonden. 

VII 

Multivariabele logistische regressie analyse wordt steeds vaker toegepast om 
risikoverhogende factoren op te sporen. Daarmee wordt de leer van het 
probabilisme in de medische wetenschap steeds belangrijker. 

VIII 

Een wetenschappelijk artikel is niet !anger alleen een manier om met vakge
noten te communiceren, doch dient ook om de eigen status te verhogen. 



IX 

Het is juister te spreken over "ijzer prime" dan over "quick prime". 

X 

Vanwege de dubbele vergrijzing van onze samenleving en het feit dat leeftijd 
geen absolute contra-indicatie meer is voor open hart chirurgie, zou geriatri
sche cardiopulmonale chirurgie een erkend subspecialisme moeten worden. 

XI 

Hart- en longtransplantaties zijn ingrepen die het daglicht niet kunnen verdra
gen. 

XII 

Colitis ulcerosa is chirurgisch te genezen. 

XIII 

De overeenkomst tussen de eerste vrije val bij parachutespringen en het voor 
het eerst uitvoeren van een open hart operatie wordt gekenmerkt door angst 
vooraf, afgrijzen tijdens en opluchting nadien. 

XIV 

Indien men de aanbeveling "sta even stil bij het werk op de weg" te letterlijk 
neemt, zal het file probleem in Nederland nooit opgelost worden. 

xv 

Gezien de vruchtbare grondsoort loss, de typische geografische vorm en lig
ging ten opzichte van de rest van Nederland, kan met recht gesteld worden 
dat Zuid-Limburg het scrotum van Nederland is. 

XVI 

Een arts dient zijn patient z6 te behandelen zoals hijzelf behandeld zou willen 
worden. 




