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Stellingen behorende bij het proefschrift  
 

Reproductive decision support in hereditary cancer 
The development and evaluation of an online decision aid 

Kelly Reumkens 
 

Maastricht, 28 maart 2019 
 

1. De door ons ontwikkelde digitale patiënten keuzehulp is effectief om paren waarvan 
een van beide de aanleg voor erfelijke kanker heeft, te ondersteunen in het maken 
van een geïnformeerde keuze ten aanzien van hun kinderwens (dit proefschrift) 
 

2. Het systematisch ontwikkelen van keuzehulpen met betrokkenheid van zowel 
zorgverleners als toekomstige gebruikers, leidt tot een grotere 
gebruiksvriendelijkheid en een betere waardering onder eindgebruikers  
(dit proefschrift) 
 

3. Om te zorgen voor een optimale implementatie van de keuzehulp moet het 
verwijzen van paren naar de keuzehulp worden ingebed in de dagelijkse routine van 
zorgverleners (dit proefschrift) 
 

4. Om optimaal bereik onder onze doelgroep te realiseren is het publiekelijk 
beschikbaar stellen van de keuzehulp gewenst (dit proefschrift) 
 

5. Ondanks de nadrukkelijke wens van onze doelgroep om ervaringsverhalen toe te 
voegen aan de keuzehulp is het belangrijk eerst het effect van ervaringsverhalen op 
geïnformeerde besluitvorming nader te onderzoeken 
 

6. Keuzehulpen kunnen de begeleiding door zorgverleners binnen de klinische genetica 
niet vervangen  
 

7. Het instellen van een inspanningsverplichting voor onderzoekers ten behoeve van de 
daadwerkelijke implementatie van effectieve zorgvernieuwingen, zoals keuzehulpen, 
voorkomt het verspillen van publieke middelen 
 

8. Een nationale database van keuzehulpen moet voorkomen dat een vergelijkbare 
keuzehulp elders opnieuw wordt ontwikkeld 
 

9. Een stelling is gemakkelijker te weerleggen dan op te stellen (Aristoteles, 384 v.C. - 
322 v.C.) 
 

10. If you think adventures are dangerous, try routine: it’s lethal (Paul Coelho) 
 

11. Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world (Gustav 
Flaubert)  


