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STELLINGEN
behorend bij dit proefschrift

‘Facing the future of adults with congenital heart disease’

Bij volwassen patiënten met een aangeboren hartaandoening verschilt de 
kans op het ondergaan van cardiovasculaire chirurgie tussen mannen en 
vrouwen (dit proefschrift)

Hartfalen komt vaker voor bij patiënten met een aangeboren hartaandoening 
in vergelijking tot leeftijdsgenoten zonder aangeboren hartaandoening                             
(dit proefschrift)

Het hebben van een aangeboren hartaandoening heeft een negatieve invloed 
op de sociaaleconomische status van jongvolwassenen (dit proefschrift)

Plotse dood tijdens inspanning komt relatief weinig voor bij volwassenen 
met een aangeboren hartaandoening (dit proefschrift)

Proefschriften zijn er om te schrijven, niet om te lezen (Miquel Bulnes)

Promoveren heeft weinig te maken met intelligentie, maar alles met 
doorzettingsvermogen

Als we wisten wat we deden, heette het geen wetenschappelijk onderzoek           
(Albert Einstein)                                  

Vooruit wordt bepaald door welke kant je opkijkt (Loesje)

What doesn’t kill you, makes you stronger (Friedrich Nietzsche)

Oost west, thuis best

Carla Zomer
7 juni 2012


