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STELLINGEN N 

behorendd bij het proefschrift 

Brieff interventions for problem drinking 
amongg hospital patients 

Miekee Emmen 
100 juni 2005 



1.. De hoge prevalentie van een risicovolle leefstijl bij poliklinische patiënten met een verhoogd 
cardiovasculairr risico, onderstreept het belang van het uitvoeren van een leefstijlinterventie, 
(ditt proefschrift) 

2.. Zonder aanpak van het alcoholgebruik is het behandelen van alcoholgerelateerde somatische 
problematiekk dweilen met de kraan open. (dit proefschrift) 

3.. Hoewel medisch specialisten regelmatig patiënten zien met klachten die gerelateerd zijn aan 
overmatigg alcoholgebruik, is er van een gestructureerde aanpak van het alcoholgebruik vaak 
geenn sprake, (dit proefschrift) 

4.. Om overmatig drankgebruik onder patiënten van een polikliniek interne geneeskunde te 
reduceren,, heeft het toevoegen van een motiverende interventie door een psycholoog aan de 
gangbaree praktijk van advies door de internist geen meerwaarde, (dit proefschrift) 

5.. Het vinden van geen effect is ook een resultaat; helaas publiceert het minder gemakkelijk. 

6.. Poliklinische patiënten die eenvoudige feedback over hun gedrag krijgen van de internist, geven 
inn vergelijking met patiënten die deze feedback niet krijgen, vaker aan dat ze hun leefstijl 
hebbenn veranderd, (dit proefschrift) 

7.. Dat een interventie werkt onder gecontroleerde omstandigheden, wil nog niet zeggen dat deze 

ookk werkt in de dagelijkse praktijk. 

8.. We drinken op de gezondheid van de ander en schaden die van onszelf. ( Jerome K. Jerome, 
'Idlee Thoughts of an Idle Fellow', 1886) 

9.. Fanatiek hardlopen heeft veel weg van een verslaving: de renner spreekt over high worden, de 
trancee tijdens het rennen en vertoont afkickverschijnselen als hij of zij een keer aan huis 
gekluisterdd is. (Simone de Schipper, Noorderlicht Nieuws 2003) 

10.. Niets is sterker dan gewoonte. (Ovidius, Ars Amatoria, geschreven rond het begin van onze 

jaartelling) ) 


