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Stellingenn bij het proefschrift 

Transmyocardiall laser revascularisation: 
Clinicall experience in patients with refractory angina pectoris 

1.. Voor goed geselecteerde patiënten met refractaire angina pectoris is transmyocardiale 
laserr revascularisatre een behandelingsmogelijkheid van eerste keus (dit proefschrift). 

2.. A\s werkingsmechanisme van transmyocardiaie iaser revascuiarisatie speelt denervatie een 
belangrijkeree rol dan verbetering van de myocardiale perfusie (dit proefschrift). 

3.. Bij patiënten met refractaire angina pectoris kan de aanwezigheid van myocardiale 
ischaemiee vaak beter anamnestisch worden vastgesteld dan met behulp van myocardiale 
perfusiee scintigrafie (dit proefschrift). 

4.. Bij de keuze van behandeling van refractaire angina pectoris moet de mening van de patiënt 
eenn prominente rol spelen (dit proefschrift). 

5.. Het oprichten van speciale centra voor de behandeling van patiënten met refractaire angina 
pectoriss komt niet alleen de patiënt ten goede maar ook de kwaliteit van het 
wetenschappelijkk onderzoek (dit proefschrift). 

6.. Zinvolle toepassing van Evidence Based Medicine kan alleen bij een goede afstemming van 
wetenschappelijkk onderzoek op vraagstukken uit de dagelijkse medische praktijk. 

7.. Het toepassen van alle mogelijke middelen bij de behandeling van ernstig zieke patiënten op 
eenn Intensive Care kost meer dan alleen maar veel geld. 

8.. In hartchirurgische centra zijn interventie-cardiologen onmisbaar, 

9.. Betere registratie van ziekte en sterf te in Nederland zou wetenschappelijk onderzoek niet 
alleenn vergemakkelijken maar ook verbeteren. 

10.. Implementatie van richtlijnen is alleen haalbaar als er ruimte bl i j f t voor inbreng van de 
clinicuss practicus. 

11.. Het zou goed zijn als werk- en loonbelasting in de gezondheidszorg omgekeerd evenredig 

waren. . 

12.. A\s de honoreringsregeling voor medisch specialisten in academische ziekenhuizen niet snel 
verbetert,, zal de vergrijzing daar nog sneller gaan dan in de bevolking. 

13.. De afstand tussen mensen wordt groter naarmate ze dichter op elkaar gaan wonen. 

Amstelveen,, 30 oktober 2003 
Joss van der Sloot 
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