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I 

Ondanks een sterke daling in cardiovasculaire sterfte is de kans om uiteindelijk aan 
een hart- of vaatziekte te overlijden 40%, voor zowel mannen als vrouwen. 

dit proefschrift 

II 
De sterke groei van het aantal ziekenhuisopnamen voor hartfalen is het gevolg van 
zowel de langere overleving bij hartfalen als de verbeterde behandeling van het 
acute hartinfarct. 

dit proefschrift 

III 

Incidentele detectie van aneurysmata van de buikaorta bij echografisch onderzoek 
verklaart onvoldoende de sterke toename in het aantal ziekenhuisopnamen voor 
deze aandoening. 

dit proefschrift 

IV 

De volksgezondheid is gebaat bij de preventie van vroegtijdige sterfte aan een hart-
of vaatziekte en niet bij de totale uitschakeling van hart- en vaatziekten als 
doodsoorzaak. 

V 

Het ontbreken van goede schattingen van de incidentie van acute hartinfarcten en 
beroertes in Nederland is verbazingwekkend. 

VI 
Goede registraties verschaffen inzicht in de omvang van een probleem in de 
gezondheidszorg, pakken veranderingen in de tijd op en kunnen als basis dienen 
voor nieuw onderzoek. 

VII 

Niet de kwaliteit van het coderen, maar de complexe, wisselende relatie tussen 
ziektebeelden en registratie-eenheden vormt het probleem bij de stap van trends 
uit registraties naar trends in incidenties. 

dit proefschrift 
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VIII 

Onderzoek met registraties kan worden verbeterd door kerngegevens lokaal te 
verifiëren en door additionele gegevens te verzamelen waar nodig. 

IX 

It has been argued that data banks can address a wider range of questions than 
randomized clinical trials can. The big question, however, is whether data banks 
can answer them. 

DP Byar in Biometrics 1980;36:337-342. 

X 

De grondslagen van record linkage en diagnostiek komen overeen. Beide zijn 
(dichotome) classificatieproblemen op grond van imperfecte informatie. 

dit proefschrift 

XI 

Door de verbeterde overleving bij verschillende ziektebeelden groeit het belang 

van longitudinale gegevens; het zou derhalve mogelijk moeten zijn om in 

Nederland patiënten binnen en tussen registraties te volgen. 

XII 

Een nationaal identificatienummer in de gezondheidszorg zal niet alleen de 
mogelijkheden van epidemiologisch onderzoek in Nederland vergroten, maar is bij 
zorgvuldig gebruik ook de beste waarborg voor de bescherming van de privacy. 

XIII 

Golf is meant for walkin'. 'Tis a shame, 'tis a rotten shame, for if ye can enjoy the 
walkin', ye can probably enjoy the other times in yer life when ye're in between. 
And that's most o' the time; wouldn't ye say? 

Shivas Irons in 'Golf in the Kingdom' by Michael Murphy 

xrv 
De overgang van een onaantrekkelijke larve tot een gracieuze vlieg, wiens leven 
van een enkele dag louter dient om voor één keer de liefde te bedrijven, geeft aan 
vliegvissen een poëtische kracht. 

vrij naar John Gierach in 'Sex, death, and fly-fishing' 
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Where is the wisdom we have lost in knowledge? 
Where is the knowledge we have lost in information? 

T.S. ELLIOT 


