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STELLINGEN
NEW APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION  
OF CARDIOVASCULAR DISEASE PREVENTION

 
1. Het totale risico op hart- en vaatziekten wordt sterker onderschat naar mate men minder 
uitingen hiervan meeneemt in de schatting (dit proefschrift)

2. De huidige Nederlandse risicofunctie onderschat het risico op klinisch relevante hart- en 
vaatziekten in hoge mate (dit proefschrift)

3. Bij jonge mensen, en vooral bij vrouwen, betekent een laag risico om binnen 10 jaar te 
overlijden aan hart- en vaatziekten niet dat er een laag risico is op alle complicaties van 
hart- en vaatziekten (dit proefschrift)

4. Een verpleegkundig spreekuur zou aan alle patiënten aangeboden moeten worden die een 
hartinfarct hebben doorgemaakt (dit proefschrift)

5. Het hartinfarct zelf is de beste motivator om daarna te stoppen met roken (dit 
proefschrift)

6.  Grotere krachten dan die van zorgverleners zijn nodig om mensen van de bank af te 
krijgen, de sigaret te laten liggen of gezond te eten (dit proefschrift)

7. Na een doorgemaakt hartinfarct maakt een verpleegkundig spreekuur gelukkiger en 
minder somber (dit proefschrift)

8. Als het voor het onderzoek belangrijk is en als aan het onderzoek geringe risico’s voor de 
deelnemers vastzitten, kan overwogen worden om niet alle informatie te verstrekken zodat 
contaminatie van de groepen voorkomen kan worden (dit proefschrift)

9. Bewegen voorkomt verplegen (R.J.G Peters)

10. Hoewel het oorspronkelijk om de maan ging, kan het even goed toegepast worden op de 
zorg: TANSTAAFL (There ain’t no such thing as a free lunch) (R.A. Heinlein)

11. The heart wants what it wants (Selena Gomez)

12. Når du sier så mye som jeg gjør, så stemmer det ikke alltid (When you say as much as I 
do, it happens that I’m incorrect) (Nils Arne Eggen)


