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Stellingenn behorend bij het proefschrift 
"Cardiovascularr complications in patients with the Marfan syndrome" 

¥¥ In richtlijnen voor electieve aortawortelvervanging bij patiënten met het Marfan syndroom dienen 

sekseverschillenn in acht te worden genomen, (dit proefschrift) 

¥¥ Zwangerschap bij vrouwen met het Marfan syndroom is relatief veilig bij een aortaworteldiameter 

tott 45 mm. (dit proefschrift) 

vv Bij patiënten met het Marfan syndroom die totale aortavervanging ondergaan dient rekening te 

wordenn gehouden met dilatatie van natief aortaweefsel tussen het prothese materiaal, (dit proefschrift) 

¥¥ De diagnose Marfan syndroom wordt veelal nog te laat gesteld, (dit proefschrift) 

¥¥ Voor controle van diameters in de gehele aorta is MRI de eerste keus. 

¥¥ Patiënten met Marfan syndroom verdienen specifieke zorg in een gespecialiseerd centrum. 

¥¥ Door de verbeterde overleving van patiënten met het Marfan syndroom is nieuwe en intensieve 

begeleidingg van de zorgverlening noodzakelijk, zodat zij niet medische, psychisch en maatschappelijk 

gehandicaptt zullen blijven. (Prof. Dr. BJM Mulder) 

¥¥ Ook voor de congenitale cardiologie geldt: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

¥¥ Sommige gebeurtenissen zijn te belangrijk om aan het toeval over te laten. 

¥¥ Voor een promotie geldt: één "stuk" minder, is niet een stuk minder. 

¥¥ De hoeveelheid koffievlekken in een proefschrift bepaalt de werkelijke wetenschappelijke waarde 

ervan. . 

Liliann Meijboom, Amsterdam, 13 september 2005. 




