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Stellingen behorende bij het proefschrift

Dynamic Haemodynamics

1. De interactie tussen hart en longen kan gebruikt 
worden om de reactie op vocht toediening, wat fluid 
responsiveness wordt genoemd, te voorspellen 

 (dit proefschrift)

2. De teuggrootte die met mechanische beademing be-
nodigd is om fluid responsiveness te kunnen voor-
spellen, kan aanleiding geven tot een achteruitgang 
in hartfunctie (dit proefschrift)

3. De achteruitgang in hartfunctie door beademing 
met grote teugen kan mogelijk ingeperkt worden

 door extracorporele technieken toe te passen  
(dit proefschrift)

4. Meerdere alternatieve methoden zijn voorhanden 
om ook zonder beademing met grote teugen een 
voorspelling te kunnen doen over fluid responsive-
ness (dit proefschrift)

5. Het passief heffen van de benen kan een vochttoe-
diening nabootsen om zo bij veel patiënten fluid 
responsiveness veilig doch betrouwbaar te kunnen 
voorspellen (dit proefschrift)

6. Het persisterend gebruik van statische  parameters 
om fluid responsiveness te voorspellen kan even-
goed vervangen worden door het opgooien van een 
muntje (dit proefschrift)

7. Het oude adagium van ‘niet lullen, maar vullen’ 
dient plaats te maken voor ‘vooruitzien is titreren’ 
(dit proefschrift)

8. Evolutionair gezien kan het menselijk lichaam be-
ter omgaan met ondervulling dan met iatrogene 
overvulling (dit proefschrift)

9. Meet wat gemeten kan worden en maak meetbaar
 wat niet gemeten kan worden 
 (Galileo Galilei, 1564 – 1642)

10. Wees niet bang excentriek te zijn in je opinie, want 
elke nu geaccepteerde opinie was ooit excentriek 
(Bertrand Russell, 1872 – 1970)

11. Leef alsof je morgen doodgaat, leer alsof je eeuwig 
leeft (Mahatma Gandhi, 1869 – 1948)

12. Het lichaam richt zich op de korte termijn, de geest 
op de lange termijn (eigen waarneming)

13. Just do your job! (Bill Belichick, head coach of the New England Patriots)

Thomas Cherpanath


