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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Diagnosing arrhythmias in general practice 
 

 
 

1. Om voor diagnostiek van ritmestoornissen onnodige verwijzing naar tweede 
lijns zorg te voorkomen, moeten huisartsen kunnen beschikken over 
eventrecording. (dit proefschrift) 

 
2. Bij klachten van palpitaties in de huisartsen praktijk neemt het aantal 

gestelde diagnoses sterk toe als gebruik gemaakt wordt van de event-
recorder als aanvullend diagnostisch instrument. (dit proefschrift) 

 
3. Het registreren van sinusritme tijdens klachten kan voor de huisarts en de 

patiënt een waardevolle bevinding zijn. (dit proefschrift) 
 

4. Het dragen van een event-recorder ten behoeve van de diagnostiek 
veroorzaakt geen extra angstgevoelens bij patiënten. (dit proefschrift) 

 
5. Bij wetenschappelijk onderzoek naar de diagnostiek van ritmestoornissen is 

een event-recorder een goede niet-invasieve referentie standaard (dit 
proefschrift) 

 
6. Het tot 4 weken verdragen van CER plak-elektroden zegt meer over de 

motivatie van de patiënt dan over hypo-allergene eigenschappen van 
plakkers. 

 
7. Het ontbreken van een hulpvraag komt niet noodzakelijkerwijs overeen met 

het ontbreken van een hulpbehoefte. 
 

8. Tijdens het schrijven van stellingen gaat men het begrip traditie in een ander 
licht zien. 

 
9. Daling in de kosten van de gezondheidszorg kan worden bereikt door 

patiënten de door hen niet nagekomen afspraken zelf te laten betalen. 
 

10. It always seems impossible until it’s done. (Nelson Mandela) 
 

11. Als de wijsheid met de jaren komt, is een promotietraject van twaalf jaar te 
verkiezen boven een vier jarig traject.  

 
 
 

Emmy Hoefman  


