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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 

Changes in the inflammatory 
response during and after cardiac surgery 

1. Complementactivatie tijdens en na de hartoperatie vertoont weliswaar 
onderlinge samenhang, maar blijkt eveneens een verschillende entiteit 
(dit proefschrift). 

2. Het vrijkomen van secretory fosfolipase A2 door heparinisatie staat in geen 

verhouding tot de hoeveelheid die vrijkomt tijdens de acute fase 
(dit proefschrift). 

3. Complementactivatie tijdens de acute fase reactie gedurende de eerste 
dagen na een hartoperatie is deels gemedieerd door C-reactive protein en 
blijkt geassocieerd met supraventriculaire aritmie in dezelfde periode 
(dit proefschrift). 

4. Het abrupt staken van bètablokkers direct na de operatie leidt tot een 
toegenomen risico voor het optreden van supraventriculaire aritmie 
gedurende de acute fase reactie (dit proefschrift). 

5. Het wassen van de gazen na een operatie is een vrij zinloze bezigheid, 
aangezien hergebruik niet wordt beoogd (dit proefschrift). 

6. Preoperatieve CRP-waarden weerspiegelen niet alleen de inflammatoire 
conditie van de patiënt, maar ook de potentie om op een inflammatoire 
stimulus te reageren (dit proefschrift). 

7. De patiënt met coronairsclerose, die een open-hartoperatie ondergaat, 
behoeft speciale aandacht, aangezien een acute inflammatoire stimulus, 
door zowel operatie als CPB-procedure gesuperponeerd op een reeds 
geactiveerd immuunsysteem, kan bijdragen totcardiale complicaties 
(dit proefschrift). 



8. Prediction floats on the sound knowledge of the exact mechanism. 

9. The effects of the systemic inflammatory response on pharmacokinetics 
and pharmacodynamics have important potential implications for the 
anesthetic management of patients undergoing CPB (Hall R.I., et al. The 
systemic inflammatory response to cardiopulmonary bypass: 
pathophysiological, therapeutic, and pharmacological considerations. 
Anesth Analg 1997;766-82) 

10. Een stelling zonder stellingname mist zijn fundament en daarmede zijn 
zeggingskracht. 

11. Wollt ihr nach Regeln messen, was nicht nach eurer Regeln Lauf, der 
eig'nen Spur vergessen, sucht davon erst die Regeln auf! (R. Wagner, 
Die Meistersinger von Nürnberg, Erster Aufzug, Dritte Szene). 

1 2. Ogenschijnlijke unicausale verbanden blijken bij nader onderzoek en 
verruiming van het blikveld veelal multicausaal. Zo blijkt de massale 
sterfte onder jonge eidereenden indirect te berusten op een toegenomen 
kokkelvisserij, maar hangt de vermeende doodsoorzaak samen met een 
darminfectie, een gestoorde afweer bij ondervoeding in combinatie met 
een gebrek aan ervaring in het vinden van voedsel. 

13. Het scheppen van duidelijkheid gaat gepaard met vele vragen. 

14. Het vergeten te tanken tijdens een avonddienstweek kan leiden tot unieke 
vogelobservaties langs de snelweg. 

Pefer Bruins, 2 oktober 2000 


