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Stellingen behorend bij het proefschrift:

Coronary heart disease in the Netherlands:
Incidence, etiology and risk prediction

Audrey H.H. Merry, 10 december 2010

1.

Incidentieschattingen voor hart‐ en vaatziekten op basis van ziekenhuisont‐
slagdiagnoses en sterftegegevens onderschatten de werkelijke incidentiecijfers
in vergelijking met specifieke ziekteregistraties (dit proefschrift).

2.

Niet alleen het aantal metabole risicofactoren maar ook de specifieke combi‐
natie van deze factoren bepaalt de hoogte van het risico om een coronaire
hartaandoening te ontwikkelen (dit proefschrift).

3.

Personen met een ongezonde leefstijl en een positieve familiegeschiedenis
hebben het hoogste risico op een coronaire hartaandoening. Toch is het rela‐
tieve risico van een ongezonde leefstijl ten opzichte van een gezondere leefstijl
vergelijkbaar bij personen met en zonder een positieve familiegeschiedenis (dit
proefschrift).

4.

Een risicoscore met het totaal‐ en HDL‐cholesterolgehalte als twee aparte pre‐
dictoren voorspelt de kans op het krijgen van een coronaire hartaandoening in
de komende tien jaar beter dan een risicoscore op basis van de totaal‐/HDL‐
cholesterolratio (dit proefschrift).

5.

Hoewel een positieve familiegeschiedenis vaak geassocieerd is met een hoger
risico op de ziekte, is de afwezigheid van familieleden met de ziekte geen vrij‐
brief voor een ongezonde leefstijl.

6.

Indien men alle ziekten kan voorkómen, kan men de waarde van ‘gezond zijn’
niet meer inschatten.

7.

Wanneer men bij het schrijven van een wetenschappelijk artikel is vastgelo‐
pen, is een wandeling een goede manier om de zinnen te verzetten.

8.

Essentially, all models are wrong, but some are useful (George EP Box and
Norman R Draper, 1987).

9.

Doorzettingsvermogen is één van de belangrijkste voorspellers voor een goede
en succesvolle afronding van een promotieproject.

10. Perfectionisme dwarsboomt tevredenheid.
11. Tuur bij het beklimmen van een berg niet alleen naar de top maar geniet bij
elke stap van het uitzicht.

