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Stellingen 
 

Behorend bij het proefschrift 
 

Primary prevention of cardiovascular disease 
evaluation of an individual-based strategy 

 
 
 

1. Hoewel richtlijnen richting geven aan preventie staat de plaats van bestemming allerminst vast. 
(dit proefschrift) 
 

2. Een betere afstemming van preventieprogramma’s op specifieke eigenschappen van de 
populatie waarin deze wordt geïmplementeerd is een belangrijke succesfactor. (dit proefschrift) 
 

3. Een “fire and forget” strategie voor primaire preventie van hart- en vaatziekten, zoals 
nagestreefd met de polypill, is niet afdoende. (PILL Collaborative Group) 
 

4. Om risicocommunicatie  en indicatiestelling voor preventieve interventie te bevorderen zou het 
levenslange risico, in plaats van alleen het 10-jaars risico, moeten worden meegewogen in 
preventieve health-checks. (JAMA. 2012;308(17):1795-1801) 
 

5. Het instellen van een kwaliteitskeurmerk voor preventief onderzoek is noodzakelijk om kaf van 
koren te scheiden in de huidige wildgroei van health-checks. (Gezondheidsraad 2008)  
 

6. Het verder verfijnen van bestaande risicofuncties met aanvullende risicofactoren kan de 
onderselectie en daarmee de allocatie van preventieve interventies verbeteren. (dit proefschrift) 
 

7. De historische noord-zuidgradiënt in sterfte door hart- en vaatziekten en de traditionele 
verdeling in hoog- en laagrisico landen is niet meer van toepassing. (dit proefschrift) 
 

8. Het verbeteren van de totale fysieke activiteit, in plaats van de door richtlijnen aangedragen 
frequentie van minstens dertig minuten op vijf verschillende dagen, is beter te realiseren. (dit 
proefschrift) 
 

9. Het gebruik van webtechnologie en kennissystemen biedt de mogelijkheid grote hoeveelheden 
data te integreren tot nuttige informatie waarmee het individu preventie in de praktijk kan 
brengen terwijl de werkdruk voor de professional relatief beperkt blijft. (dit proefschrift)  
 

10. Onthoud dat niet krijgen wat je wilt soms het beste is wat je kon overkomen. (Dalai Lama) 
 
11. Het toelaten van Turkije als lid van de Europese Unie had de omvang van de huidige 

economische crisis sterk kunnen beperken. 


