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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Clinical challenges late after correction of tetralogy of Fallot 

 
1. Hartfalen vormt een bedreiging voor de ouder wordende populatie patiënten 

met tetralogie van Fallot (dit proefschrift) 
 

2. Toename tot tenminste matig tricuspidalisklep insufficiëntie kan worden 
gezien als een extra argument voor pulmonalisklep vervanging (dit proefschrift) 

 
3. Bij asymptomatische patiënten met ernstig pulmonalisklep insufficiëntie kan 
worden overwogen om af te wachten met pulmonalisklep vervanging tot aan de 

conservatieve criteria van hoofdstuk 12 wordt voldaan (dit proefschrift) 
 

4. Zowel MRI als QRS fragmentatie kan worden toegevoegd aan de bestaande 
risicostratificatie voor het ondergaan van een ICD-implantatie (dit proefschrift) 

 
5. Er is geen rol voor het routinematig voorschrijven van losartan bij 

asymptomatische patiënten met milde rechter ventrikeldysfunctie (dit 
proefschrift) 

 
6. Internationale samenwerking is cruciaal voor het verrichten van specifieke 

vervolgonderzoeken om de behandeling van tetralogie van Fallot te verbeteren 
(dit proefschrift) 

 
7. Momenteel zijn de meeste behandelingen bij patiënten met een congenitale 

hartziekte gebaseerd op ‘expert opinion’, dit is lastig maar maakt het ook een heel 
uitdagend vakgebied (dit proefschrift) 

 
8. It is totally unacceptable that there are countries with no paediatric cardiac 

surgeries (Magdi Yacoub) 
 

9. You take a crash, you get back up and next time you succeed and that’s a great 
feeling (Shaun White, Snowboard champion, born with tetralogy of Fallot) 

 
10. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving 

(Albert Einstein) 
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