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Stellingen behorende bij het proefschrift

HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN DERMATOLOGY: 
measurement, interpretation and application

1. De ontwikkeling en het testen van kwaliteit-van-leven meetinstrumenten volgens 

de klassieke test theorie is heden ten dage ontoereikend; de moderne test theorie 

dient hierin de huidige standaard te zijn. (dit proefschrift)

2. Om kwaliteit-van-leven scores effectief te gebruiken in de behandeling van en 

zorg voor patiënten met een chronische huidaandoening, is de interpretatie van 

dergelijke scores essentieel. (dit proefschrift)

3. Door het vaststellen van afkapwaarden voor een milde, matige en ernstige 

vermindering van kwaliteit-van-leven, kan een klinisch relevante betekenis worden 

gegeven aan Skindex-29 scores. (dit proefschrift)

4. Voortschrijdend inzicht leert dat de Skindex-29 uit twee domeinen bestaat: een 

psychosociaal- en een symptomen domein. (dit proefschrift)

5. Het meten van kwaliteit-van-leven is voornamelijk relevant voor patiënten 

met een chronische huidaandoening waarbij het vermoeden bestaat van een 

aanzienlijk verlies van kwaliteit-van-leven door substantiële, negatieve gevolgen 

van de huidaandoening op het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren en 

welbevinden. (dit proefschrift)

6. De toepassing van een kwaliteit-van-leven interventie in de dermatologische 

praktijk faciliteert het bespreken van aspecten van kwaliteit-van-leven tijdens het 

consult en heeft een positief effect op de tevredenheid, onder zowel patiënten 

als artsen, met het zorgproces. (dit proefschrift) 

7. De huid is van grote betekenis voor het psychosociaal functioneren en welbevinden. 

(naar Herman Musaph)

8. The patient report is a ‘vital sign’ for dermatologic disease. (Mary-Margaret Chren, 2005)

9. In de optimale zorg voor een patiënt met een chronische huidaandoening dient 

de behandeling zich niet alleen te richten op de uiterlijke kenmerken die de ziekte 

karakteriseert, maar tevens op de beleving van deze kenmerken door de patiënt zelf.

10. Een nieuwsgierig mens weet veel. (Merijn Prinsen, 2010)

11. You can’t stop the waves, but you can learn to surf. (Jon Kabat-Zinn) 

C.A.C. (Sanna) Prinsen

Amsterdam, 19 december 2013


