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Stellingen behorend bij het proefschrift

The use ot risk tab les tor cardiovascular
prevention in general practice
evaluation of decision support for doctors and patients

1.

Goed cardiovasculair risico management met behulp van risicotabellen
voor preventie van hart- en vaatziekten wordt vooral belemmerd door
onvoldoende tijd, gebrek aan kennis over de risicotabellen en

2.

Verkeerde verwachtingen en onterechte ongerustheid van patiënten
over het risico van hart- en vaatziekten belemmeren de huisarts in het

counseling-vaardigheden

3.

4.

bij huisartsen.

(ditproefschrift)

handelen volgens de richtlijn cardiovasculair risicomanagement.
(dit proefschrift)
Bij veel patiënten bestaat een groot verschil tussen het werkelijke risico
en het gepercipieerde risico op hart- en vaatziekten; zowel over- als
onderschatting van het risico komen voor. (ditproefschrift)

Het gebruik van onze keuzehulp voor preventie van hart- en
vaatziekten is wellicht minder geschikt voor patiënten uit de lagere
sociaal economische klasse, de uitleg werd door hen minder goed
(dffproefschrift)
De implementatiestrategie waarbij werd beoogd om via de patiënt
(patient-mediated) het handelen van de huisarts met betrekking tot de
kernaanbevelingen van de cholesterol richtlijn te verbeteren is niet
begrepen.

5.

effectief gebleken.

6.

7.

8.
9.
10.

(ditproefschrift)

Het gelijktijdig implementeren van een nieuwe richtlijn/technologie
(risicotabel/keuzehulp) en een nieuwe besliskundige strategie (gezamenlijke besluitvorming op basis van meerdere consulten) vraagt om
meer dan een korte training van de huisarts. (ditproefschrift)
Preventie van hart- en vaatziekten is een taak van de huisarts, maar in
de daadwerkelijke uitvoer moet de praktijkverpleegkundige een
centrale rol krijgen. (ditproefschrift)
De verpleegkundige als 'verlengde arm' van de dokter moet er voor
waken dat de andere arm voor de patiënt overblijft.
Het wezenlijke is onzichtbaar voor het oog, alleen met het hart kun je
goed zien. (Le Petit Prince - Antoine de Saint-Exupéry)
Het is niet de richting van de wind maar de stand van de zeilen die
bepaalt waarheen je vaart.
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