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Stellingen

Behorende bij het proefschrift

"Patient Compliance in Rheumatology,
Experiences with an Electronic Monitoring Device"

Erik de Klerk, 11 december 2002



1 Door het beschikbaar komen van medication ev«nt monitoring
heeft het meten van therapietrouw voor geneesmiddelen een
grote sprong voorwaarts gemaakt (dit proefschrift).

2. Er zijn belangrijke verschillen in therapietrouw tussen de
DMARDs (disease modifying antirheumatic drugs) onderling. en
tussen de DMARDs en NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory
drugs) bij reumatoide arums Tevens zijn er forse verschillen in
therapietrouw tussen de dne bestudeerde aandoeningen,
reumatoide artntis. jicht en polymyalgia reumatica
(dit proefschrift)

3. De vraag Hoeveel therapietrouw is genoeg' dient op korte
termijn onderwerp te worden van verder onderzoek
(dit proefschrift)

4. De Compliance Questionnaire Rheumatology (CQR-19) kan een
aanvulling zijn op het diagnostische arsenaal van de
reumatoloog (dit proefschrift).

5. Predictoren op groepsniveau kunnen slechts met grote
voorzichtigheid op individueel niveau gebruikt worden
(dit proefschrift).

6. Rust is een ondergewaardeerd medicijn.

7. Het is de hoogste tijd dat statistici betere technieken gaan
ontwikkelen die de informatie over therapietrouw gebruiken om
de precisie van de effectschatting te verbeteren.

8. Het volgen van een dubbele Studie aan de universiteit moet
mogelijk blijven.

9. In een bedrijf kunnen commercie en wetenschap uitstekend
samengaan. mits er een duidelijke scheiding aanwezig is tussen
het commerciele en het wetenschappelijke deel.

10. "Na een scheiding blijven ouders samen het gezag over de
kinderen houden. Dat betekent dat beide ouders samen
verantwoordelijk zijn. Voor de verzorging en opvoeding. Ze
moeten samen belangrijke beslissingen nemen en elkaar op de
hoogte houden."

WMMv.rechtenvanhetklnd.nl

11. Zweefvliegen maakt dat je dingen in een heel ander perspectief
ervaart. Letterlijk en figuuriijk.




