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Stellingen

behorende bij het proefschrift

MIND THE HEART

Epidemiology, risk factors and treatment of
depression following first myocardial infarction

Jacqueline Strik

Maastricht, 7 november 2003



1. De voorkeur van internationale onderzoekers voor de BDI als
screenings-instrument voor depressie bij hartinfarct patienten is
wetenschappelijk niet onderbouwd (dit proefschrift).

2. "Binnenvetters" hebben een verhoogd risico om na een doorgemaakt
hartinfarct depressieve Symptomen te ontwikkelen (dit proefschrift).

3. Het is beter is te spreken van negatief affect dan van depressie na een
hartinfarct (dit proefschrift).

4. Na een doorgemaakt hartinfarct is negatief affect alleen op längere
termijn een risicofactor voor cardiale mortaliteit (dit proefschrift).

5. Bij het vervaardigen van een proefschrift geldt vooral dat geduld een
schone zaak is.

6. Een multidisciplinaire unit van psychiatrische en somatische
specialisaties, zoals de MedPsychUnit in Maastricht, is een
noodzakelijke doch tot op heden in Nederland nog onvoldoende
ontwikkelde zaak.

7. De titel van dit proefschrift zou als voorbeeld kunnen dienen voor C.
Dickens uitspraak dat we met ons hart en niet met onze geest grote
daden verrichten.

8. Uit het feit dat farmacologische interventiestudies een groot placebo
effect sorteren bij patienten met een eerste hartinfarct kunnen we
opmaken dat een luisterend oor deze patienten een hart onder de riem
steekt.

9. Het nadeel van een laatbloeier is de körte zomer.

10. Het is voor de onderzoeker een Utopie te denken dat hij/zij, van de
ruim dertien miljoen gepubliceerde arokels, aan alle voor het
proefschrift relevante artikels zal refereren.

11. De mens die zieh omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt,
geen flits van intuitie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico
neemt, leeft in een afgesloten cel (Alben Einstein).




