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Stellingen 
behorend hij het proefschrift: 

"Genesis of life-threatening ventricular arrhythmias during the delayed phase of acute 
myocardial ischemia. Role of cellular coupling and myocardial heterogeneities" 

door Joris R. de Groot. 

1) Electrische koppeling van de subepicardial laag die over het ischemisch gebied ligt met de 
gedepolariseerde centraal ischemische kern veroorzaakt het substraat voor ventriculaire 
ritmestoornissen tijdens de late (IB) fase van acute ischemic (ditproefschrift) 

2) Tijdens ischemie blijft electrische koppeling russen myocyten intact totdat rigor optreedt. 
Hierdoor worden de intrinsieke verschillen in metabole reserve tussen individuele cellen 
gesynchroniseerd, (ditproefschrift) 

3) Dunne lijnen van activatieblok die worden waargenomen tijdens ventrikelhbrilleren in de late 
(IB) fase van acute ischemie vormen het substraat voor cirkelgeleiding tijdens deze fase. (dit 
proefschrift) 

4) De late (IB) fase van acute ischemie kenmerkt zich door de transitie van activatiepatronen 
van het drie- naar het tweedimensionale domein, (ditproefschrift) 

5) De fysiologische rol van de zogenaamde M-cellen in de totstandkoming van het ECG en 
arrhythmogenese is slechts bij kritische cellulaire koppeling relevant. (E.P. Anyukhovksy et al. 
(1999), J Cardiovasc Electrophysiol 10:244-260) 

6) Aangezien een fibrillcrend hart door toediening van een D C schok gedefibrilleerd kan 
worden, kan de kabeltheorie niet zonder meer juist zijn. 

7) Van alle Pythagorische drietallen die geen gemene deler hebben, is in meer dan tweederde 
van de gevallen zowel het grootste als het kleinste getal oneven, terwijl in de rest zowel het 
grootste als het kleinste even is. 

8) Wanneer slechts falsificatie tot waarheidsvinding leidt, dient de logica opgevat te worden als 
de laatste te slechten barrière. 

9) Niet alleen de coherentie binnen een groep, maar evenzeer het verkrijgen van nieuwe 
wetenschappelijke inzichten wordt bevorderd wanneer tijdens een experiment met meerdere 
maten wordt gemeten. 

10) Evidence based medicine is nooit evidence based getoetst. 

11) liet verwijderen van het warmhoudplaatje uit koffiezetapparaten levert op termijn binnen 
Nederland een jaarlijkse energiebesparing van ongeveer 5000 gigawalt uur en 2 miljard liter 
lauwe, maar drinkbare koffie op. 

12) Niets is onmogelijk. (Vrij naar l.udwig Wittgenstein) 




