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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Treatment adherence in hypertension 

methodological aspects and new strategies 

Hein van Onzenoort 

 

1. Selectie van therapietrouwe patiënten in klinische studies beperkt de externe 

validiteit van effectiviteits- en veiligheidsgegevens van nieuwe geneesmiddelen (dit 

proefschrift) 

 

2. Interventies om therapietrouw te verbeteren zijn vanwege methodologische keuzes in 

studies beperkt toepasbaar (dit proefschrift) 

 

3. Het combineren van verschillende methoden om therapietrouw te meten geeft een 

inzichtelijker en daardoor betrouwbaarder beeld van het innamegedrag van patiënten 

dan beide methoden afzonderlijk (dit proefschrift) 

 

4. Deelname aan een studie lijkt een goede interventie te zijn om de therapietrouw aan 

geneesmiddelen te verhogen (dit proefschrift) 

 

5. Een ongecontroleerde bloeddruk is niet noodzakelijkerwijs een gevolg van een 

verminderde therapietrouw (dit proefschrift) 

 

6. Degenen die het landelijk EPD hebben afgeschoten zijn blijkbaar niet op de hoogte 

van de hoeveelheid gegevens die op straat ligt via sociale media 

 

7. In tijden van economische crisis is het geruststellend te bedenken dat de dingen die 

belangrijk zijn in het leven geen geld kosten 

 

8. De implementatie van een electronisch voorschrijfsysteem in ziekenhuizen heeft 

alleen een kans van slagen als het medicatieproces rondom de behandeling van de 

patiënt ondersteund wordt, en niet alleen het logistieke proces van de 

ziekenhuisapotheek 

 

9. Raden van Bestuur van ziekenhuizen volgen eenzelfde cyclisch patroon als de 

Nederlandse regering: iedere vier jaar treden nieuwe bestuurders aan die de schade 

van de afgelopen vier jaar mogen herstellen 

 

10. Ervaring, kennis en relativeringsvermogen doe je op door je buiten de gebaande paden 

te begeven 

 

11. Kinderen: puur genieten van half zes ’s ochtends tot ’s avonds acht, zeven dagen per 

week 


