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Stellingen n 

1.. Ondanks verbetering van inspanningscapaciteit en verhoging van de maximale 

hartfrequentiee resulteert individuele optimalisatie van frequentie-adapterende 

pacemakerss niet tot verbetering van de kwaliteit van leven (dit proefschrift). 

2.2. Pacemaker sensor optimalisatie leidt tot minimale toename in het slagvolume 

enn de cardiac output gedurende de inspanning zonder verandering in de bloed-

doorstromingssnelheidd in de arteria cerebri media (dit proefschrift). 

3.. Toegankelijke pacemaker sensor algoritmen voor manuele afstelling zijn erg 

belangrijkk voor individuele optimalisatie (dit proefschrift). 

4.. De piek endocardiale acceleratie (PEA) sensor functioneert indien geprogram-

meerdd als single sensor systeem hypochronotroop gedurende de inspanning 

(ditt proefschrift), 

5.. Zes maanden cardiale resynchronisatietherapie leidt tot gunstige veranderingen 

inn het neurohumorale systeem (dit proefschrift)-

6.. Cardiale resynchronisatietherapie verbetert de sub-linguale microcirculatie (dit 

proefschrift). . 

7.7. Als we wisten wat we deden dan heette het geen onderzoek (Albert Einstein) 

S.. Emancipatie van de vrouw betekent het waarborgen van de keuzevrijheid van 

dee vrouw met behoud van vrouwelijke kenmerken en niet het verkrijgen van 

dezee vrijheid dankzij het overnemen van mannelijk gedrag. 

9.. De enige ware gids is de wetenschap (M. K. Atatürk) 

10.. De toetredingscriteria voor het uiteindelijke lidmaatschap van Turkije bij de 

Europesee Unie is net zo veranderlijk als het weer in Nederland. 

11.. Het is een morele plicht van de mens om optimistisch te zijn (Sir Karl Popper, 

filosoof). . 




