
Stellingen behorende bij het proefschrift:

Impact of Congenital Heart Disease at Adulthood
1. Ondanks grote vooruitgang in de medische behandeling van mensen met aangebo-

ren hartafwijking in de afgelopen decennia, is het opleidings- en beroepsniveau van 
volwassen met een aangeboren hartafwijking nog steeds lager dan in de Nederlandse 
normpopulatie. (Hoofdstuk 2.1 & Hoofdstuk 2.2)

2. Gedurende de ontwikkeling van jong-volwassenheid naar middelbare leeftijd neemt 
de mate van psychopathologie bij mensen met een aangeboren hartafwijking af en 
normaliseert zelfs. (Hoofdstuk 3.1) 

3. Seksualiteit speelt een belangrijke rol in het leven van patiënten met een aangeboren 
hartafwijking en moet bij voorkeur vóór transitie naar de volwassenen poli ter sprake 
worden gebracht. (Hoofdstuk 3.2)

4. Sporten is aan te bevelen bij volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking, 
vanwege het gunstige effect op de inspanningscapaciteit, ook al lijkt het  de kwaliteit 
van leven niet direct te bevorderen. (Hoofdstuk 3.3)

5. Gezien de verhoogde kans op een onterechte schok met bijbehorende angsten, is bij 
implantatie van een inwendige defibrillator (ICD) in een patiënt met een aangeboren 
hartafwijking goede psychosociale begeleiding geïndiceerd. (Hoofdstuk 4.1)

6. Onderwijs in de statistiek moet verplicht zijn voor alle PhD's, wetenschappers en 
hoogleraren, met een (herhalings)frequentie van tenminste eens per 5 jaar.

7. De uitspraak: "Er zijn leugens, grote leugens en statistiek" suggereert dat statistische 
uitkomsten onjuist zijn, terwijl het wantrouwen voor statistiek juist door een verkeerde 
interpretatie van op zichzelf correcte statistische uitkomsten veroorzaakt wordt. (Ben-
jamin Disraeli, 1804-1881)

8. Onze obsessie met het vastleggen van het huidige moment in sociale media (Twitter, 
Instagram en Facebook), evenals het reconstrueren van het verleden zou als psycho-
pathologisch gedrag kunnen worden aangeduid.

9. Het gebruik van medische apps door artsen en verpleegkundigen in de kliniek vermin-
dert het persoonlijk vermogen tot klinisch redeneren. (Nederlands Kampioenschap 
Debatteren voor Geneeskundestudenten)

10. Het feit dat een dure placebo krachtiger werkt dan een goedkope wijst op het belang 
van positieve suggestie als vorm van geneeskunst in de geneeskunde. (Waber RL et al. 
Commercial features of placebo and therapeutic efficacy. JAMA 2008; 299(9):1016-7)

11. De Bonferroni correctie is de morning-after pil van de statistiek
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