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Stellingen behorend bij het proefschrift 
‘Percutaneous mechanical circulatory support for treatment and 

prevention of hemodynamic instability’ 

Linkerventrikel-ondersteuning met het Impella systeem tijdens hoog-
risico dotterbehandelingen is veilig en toepasbaar – dit proefschrift 

Bij alle patiënten met een hartinfarct gecompliceerd door cardiogene 
shock moet een echocardiogram worden verricht  – dit proefschrift 

Bij patienten in cardiogene shock lijkt behandeling met Impella 5.0 tot 
een betere uitkomst te leiden dan met Impella 2.5– dit proefschrift 

Behandeling met het Impella-systeem kan leiden tot volledig herstel 
van de linkerventrikelfunctie bij patiënten in cardiogene shock–dit 
proefschrift 

Het Impella 5.0-systeem is een valide behandeling voor patiënten 
met cardiogene shock na een open hartoperatie – dit proefschrift 

Op dit moment is het toepassen van percutane mechanische 
hartondersteuning gebaseerd op ‘experience‘ en niet op ‘evidence’  

Bij de behandeling van cardiogene shock zal het in de toekomst gaan 
om de ‘call-to-support time’, naast de ‘call-to-needle time’ 

Patiënten in cardiogene shock dienen behandeld te worden in centra 
met faciliteiten voor percutane mechanische hartondersteuning 

At a cardiac arrest, the first procedure is to take your own pulse 
(Samuel Shem, The House of God) 

Men kan enkel goed zien met het hart. Het wezenlijke is onzichtbaar 
voor de ogen. (Antoine de Saint-Exupéry, De Kleine Prins) 

De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn (Johan 
Cruijff)  

Ook een reis van 1000 mijl begint met een eerste stap (Lao Tse) 

No guts, no glory 


