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�TELLINGEN 

1. 

De verminderde rekbaarheid van de linker ventrikel is de bepalende 
factor in het haemodynamische beeld van hypertrofische obstructieve 
cardiomyopathy, niet de stenose van de uitstroombaan. 

2. 

Een JUlSte beoordeling van de linker ventrikelfunctie bij hypertro
fische obstructieve cardiomyopathie vereist voor en tijdens belasting 
een gelijktijdige registratie van veranderingen van de variabelen die 
representatief zijn voor vernauwing van de uitstroombaan en belem
mering van de instroombaan. 

3. 

De amyl nitriet inhalatie proef is als uitwendige methode een waarde
vol hulpmiddel bij de objectieve beoordeling van behandeling en 
verloop van hypertrofische obstructieve cardiomyopathie. 

4. 

Indien chirurgische therapie bij hypertrofische obstructieve cardio
myopathie wordt overwogen, verdient bij de uitvoering daarvan die 
methode de voorkeur die met de geringst mogelijke resectie van de 
spierstenose kan volstaan. 

5. 

Het behoud van regulaire atriumcontracties is bij patienten met 
hypertrofische cardiomyopathie van vitaal belang. 

6. 

Bij de beoordeling van de resultaten van kransvatchirurgie behoren 
prae- en postoperatief verkregen gegevens over de linker ventrikel
functie centraal te staan. 



7. 

Hypoproteinaemie bij patienten met pericarditis constnct1va moet 
in de meerderheid der gevallen worden toegeschreven aan een proteïne 
verlies in de darmen ('protein-losing enteropathy'). 

8. 

De uitdrukking 'heterometrische autoregulatie' van het hart wekt ten 
onrechte de indruk dat hier sprake is van een regulatie. 

9. 

Sarnoff, S.]. and Mitchell, J. H. (1962), Handbook 
of Physiology, Section 2: Circulation, Vol 1, 489. 

De behandeling van obstipatie kan geelzucht ten gevolge hebben. 

JO. 

Reynolds, T.B. et al., (1971), New Eng. J. Mcd" 
285, 813. 

Bij een bevolkingsonderzoek, gericht op kransvatafwijkingen van het 
hart, geeft registratie van uitsluitend electrocardiogrammen onvol
doende informatie. 

11. 

Patientenzorg zonder research is een stoel zonder poten. 

E. van der Wall, 'Hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Evaluation of 
treatment by invasive and non-invasive methods'. 


