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Stellingen behorend bij het proefschrift

Facilitating shared decision making with a patient decision aid
for choosing a treatment for multiple sclerosis
Guiding stakeholders through a forest of criteria
Ingrid Kremer
1.

Ondanks resultaten uit preferentieonderzoek, blijft het uitvragen van
patiëntenvoorkeuren tijdens het spreekuur essentieel (dit proefschrift)).

2.

Multi-criteria decision analysis kan van toegevoegde waarde zijn voor
keuzehulpen voor patiënten, maar verschillende uitdagingen dienen nog
overwonnen te worden voor MS-medicatie (dit proefschrift).

3.

De kwaliteit en beschikbaarheid van data kan de validiteit beïnvloeden van een
keuzehulp voor patiënten (dit proefschrift).

4.

Samen beslissen heeft de potentie om kosteneffectief te zijn bij volwassenen
met relapsing-remitting multiple sclerose (dit proefschrift).

5.

Uniformiteit en volledigheid in het rapporteren van wetenschappelijke
resultaten op detail niveau, bv. met open access databestanden, is essentieel
om secundair gebruik ervan te waarborgen.

6.

"Het is belangrijker om te weten welk mens een ziekte heeft, dan welke ziekte
een mens heeft." (Hippocrates)

7.

Toepassing van multi-criteria decision analysis in beoordelingsprocedures van
subsidieaanvragen zou van toegevoegde waarde zijn voor de transparantie van
deze procedures.

8.

In snel ontwikkelende onderzoeksgebieden is het up-to-date houden van een
keuzehulp net zo belangrijk als het ontwikkelen van een nieuwe keuzehulp om
van toegevoegde waarde te blijven voor de klinische praktijk

9.

“Het is niet de criticus die telt; niet degene die ons erop wijst waarom de sterke
man struikelt, of wat de man van de daad beter had kunnen doen. De eer komt
toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht besmeurd met
stof, zweet en bloed; die zich kranig weert; die fouten maakt en keer op keer
tekortschiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is; die desondanks toch
probeert iets te bereiken; die groot enthousiasme en grote toewijding kent; die
zich helemaal geeft voor de goede zaak; die, als het meezit, uiteindelijk de triomf
van een grootse verrichting proeft, en die, als het tegenzit en als hij faalt, in elk
geval grote moed heeft getoond…” (Theodore Roosevelt, 1910)

