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Stellingen
behorende bij het proefschrift van Maayke Sluman

A Life Less Ordinary
Socio-economic Aspects of Adult Congenital Heart Disease

1. Volwassenen met een aangeboren hartafwijking hebben in Nederland een betere 
kwaliteit van leven dan de algemene bevolking.  (dit proefschrift)

2. Kindercardiologen zouden ouders van kinderen met aangeboren hartafwijkingen 
moeten adviseren hun kinderen maximaal te stimuleren op opleidingsgebied. 
(dit proefschrift)

3. Part-time werken beschermt mensen met een aangeboren hartafwijking niet tegen 
beperkingen op het werk.  (dit proefschrift)

4. Het dragen van een stralings-dosimeter door mensen met een hartaandoening 
tijdens medisch diagnostisch onderzoek en interventiebehandelingen, zou het 
onderzoeken van schadelijke gevolgen hiervan enorm vergemakkelijken.  
(dit proefschrift)

5. De hersenschade die wordt gezien bij volwassenen met de tetralogie van Fallot 
moet, gezien hun goede functioneren op gebied van opleiding en werk, anderszins 
gecompenseerd worden.  (dit proefschrift)

6. Mensen met milde aangeboren hartafwijkingen zonder belangrijke medische 
consequenties, zouden deze moeten mogen verzwijgen bij het aanvragen van een 
verzekering. (dit proefschrift)

7. Je bent nooit te oud om last te krijgen van een aangeboren hartafwijking. 

8. Het is onduidelijk, waarom de stijging van het aantal volwassenen met aangeboren 
hartafwijkingen, het gebrek aan banen voor cardiologen niet ruimschoots 
compenseert.

9. Iedere dokter, ook eene vrouwelijke, ziet liever patiënten dan presenten.  
(Algemeen Handelsblad, 1879, naar aanleiding van de promotie van Aletta Jacobs)

10. In de spreekkamer is ‘the number needed to treat’ altijd 1.  
(Marcel Levi, Medisch Contact, 2017)

11. Het hart is een emotioneel orgaan. (Ad Backx, AMC, 2011)


