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Curriculumm Vitae 

Manonn Elizabeth Cromheecke werd op zondag 31 december 1967 geboren in Zaandam. In 

19866 behaalde ze haar gymnasium P diploma aan het Stedelijk Gymnasium te Breda. 

Vanwegee uitloting voor de studie geneeskunde heeft ze één jaar biologie gestudeerd aan de 

Rijksuniversiteitt van Leiden, waarna ze in 1987 is begonnen met de studie geneeskunde aan 

dezelfdee universiteit. Na een bruisend studentenleven die gedeeltelijk in het buitenland werd 

doorgebrachtt (een halfjaar Bari, Italië, een halfjaar Siena, Italië en een halfjaar Kopenhagen, 

Denemarken),, behaalde ze in augustus 1993 haar doctoraal diploma. De co-schappen werden 

afgeslotenn met een keuze-co-schap van 4 maanden op de afdeling algemene heelkunde van 

hett staatsziekenhuis van Siena, Italië. Na het behalen van het arts-diploma in augustus 1995 

werktee ze als arts-assistent thoraxchirurgie in het Academisch Medisch Centrum te 

Amsterdam.. In mei 1997 starte ze met een promotie-onderzoek onder begeleiding van prof. 

dr.. B.A.J.M. de Mol en dr. M.M. Levi op de afdeling thoraxchirurgie en de afdeling 

hemostasee en thrombose van het Academisch Medisch Centrum, en bij de Safety Science 

Groupp van de Technische Universiteit te Delft, waarvan dit proefschrift het resultaat is. Op 1 

januarii  2000 starte ze met de opleiding algemene heelkunde in de regio AMC, te beginnen in 

hett Albert Schweitzer Ziekenhuis, locatie Dordwijk te Dordrecht (opleider dr. K.G. Tan). 
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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Safetyy management in mechanical heart valve replacement and oral 
anticoagulantt therapy 

1.. Vanuit het oogpunt van patiëntenbescherming moet de verantwoordelijkheid voor 
hett opsporen, vastleggen en analyseren van (kunst-)klepfalen bij de implanterend 
hartchirurgg worden gelegd, (dit proefschrift) 

2.2. Het "product life cycle / hazard barrier model" illustreert verstrengeling en 
tegenstellingg van belangen, waardoor ineffectief risico management in gevat van 
hartklepfalenn wordt verklaard, (dit proefschrift) 

3.. Gezien de vitale consequenties moet complete en langdurige follow-up van 
hartklepdragerss worden ingesteld, opdat vroege opsporing van behandel- en 
implantaatt falen kan leiden tot betere beheersing van bekende risico's. 
(dit(dit proefschrift) 

4.. Tegenwoordig is de snelheid waarmee risicocontrole en schadebeperking van 
klepfalenn plaatsvindt recht evenredig met de kans op een juridische procedure. 
(dit(dit proefschrift) 

5.. De morbiditeit en mortaliteit na klep vervangende operaties worden gunstig 
beïnvloedd door de kans op postoperatief bloedverlies met farmacologische middelen 
tee verkleinen, (dit proefschrift) 

6.. Zelfregulering van orale antistollingstherapie is een goed en veilig alternatief voor 
reguleringg door de Trombosedienst. (dit proefschrift) 

7.. In het geval van antistollingstherapie wordt de kwaliteit van leven steeds meer door 
dee patient zelf bepaald, (dit proefschrift) 

8.. Het gebruik van de term complicatie in de chirurgie bevordert de acceptatie van 
tegenvallerss maar verhult tekortschieten. 

9.. Een wetenschappelijke tekst is een gestold conflict tussen werkelijkheid en 
woorden.. (Kees de Vey Mestdagh) 

10.. Evaring is de naam, die we aan de som van onze fouten geven. (Abraham Lincoln) 

11.. Ook een chirurg kan meer leren door 1 mijl te reizen, dan door het lezen van 1000 
boeken,, (naar Confucius) 

12.. Kunsthartkleppen en Microsoft Windows hebben gemeen dat een populair low-tech 
ontwerpp moeilijk te verbeteren valt. 

Manonn E. Cromheecke, 31 maart 2000 




