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S T E L L I N G E N B E H O R E N D E B I J D I T P R O E F S C H R I F T

1 Eenvoudige biomarkers kunnen gebruikt worden voor aanvullende
risicostratificatie bij patiënten met een hartinfarct gecompliceerd 
door cardiogene shock.
DIT PROEFSCHRIFT  

2 Hyperglycemie bij opname is geassocieerd met verhoogde mortaliteit
bij patiënten met een hartinfarct en cardiogene shock.
DIT PROEFSCHRIFT  

3 Primaire PCI van de hoofdstam komt weinig voor maar is geassocieerd 
met zeer hoge mortaliteit.
DIT PROEFSCHRIFT  

4 Bij een hoofdstam gerelateerd acuut hartinfarct met TIMI 2/3 flow dient, 
ook bij cardiogene shock, chirurgische interventie te worden overwogen.
DIT PROEFSCHRIFT  

5 In cardiogene shock is een chronische occlusie geassocieerd met 
een verhoogde mortaliteit.
DIT PROEFSCHRIFT  

6 Bij een patiënt met een hartinfarct en cardiogene shock voegt een intra aortale
ballon pomp weinig toe aan vroege revascularisatie.
DIT PROEFSCHRIFT  

7 Vroege herkenning door prehospitale triage in combinatie met behandeling in
gespecialiseerde hartcentra zou kunnen leiden tot een betere klinische uitkomst
van cardiogene shock patiënten.
DIT PROEFSCHRIFT  

8 Een hartinfarct met cardiogene shock heeft karakteristieken van een tsunami;
gebeurtenissen volgen elkaar snel op en een goede reflex is essentieel 
voor overleving.

9 LVAD support buys time and muscle for the patient to recover from acute
cardiogenic shock.

10 All we know is still infinitely less than all that remains unknown.
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