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Stellingen behorende bij het proefschrift

EHEALTH IN CARDIOVASCULAR RISK 
MANAGEMENT TO PREVENT COGNITIVE DECLINE

1. De digitalisering van de gezondheidszorg brengt veel voordelen met zich 
mee, mits goed onderzocht op effectiviteit (dit proefschrift)

2. Ouderen kunnen in Europa heel goed deelnemen aan een 
internetinterventie, zeker wanneer zij betrokken worden bij de 
ontwikkeling van dergelijke interventies (dit proefschrift)

3. Ook ouderen kunnen goed profiteren van cardiovasculaire preventie; het 
is nooit te laat om je leefstijl te verbeteren (dit proefschrift)

4. Onthouden dat een aap een paraplu in zijn hand heeft hangt samen met 
een lager risico op dementie (dit proefschrift)

5. De smartphone biedt veel mogelijkheden voor herhaalde metingen en 
dataverzameling op afstand in grootschalig wetenschappelijk onderzoek 
(dit proefschrift)

6. Er is geen bewijs dat het staken van antihypertensiva een positief of 
negatief effect heeft op cognitieve functies (dit proefschrift)

7. Internationale krachtenbundeling biedt potentieel grote voordelen bij 
wetenschappelijk onderzoek, maar brengt ook veel uitdagingen met zich 
mee (dit proefschrift)

8. Meest gestuurde en ontvangen zin in emails in de afgelopen drie jaar: “En 
nu met bijlage…”

9. It always seems impossible, until it is done (Nelson Mandela, as quoted in 
Fat Into the Fire (2007), by David P. Morrow)

10. A pessimist sees the difficulty in every opportunity, an optimist sees the 
opportunity in every difficulty (Winston Churchill)

Susan Jongstra, 2017
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