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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift
Towards personalised management using the Assessment of Burden of COPD (ABC) tool
Annerika Slok, Maastricht 09 november 2016

1.

Het gebruik van de Ziektelastmeter COPD verbetert de ziekte-specifieke kwaliteit
van leven bij patiënten met COPD. (dit proefschrift)
2. Het gebruik van de ziektelastmeter COPD stimuleert niet alleen een
gedragsverandering van de patiënt, maar ook van de zorgverlener. (dit
proefschrift)
3. Het visueel maken van integrale gezondheidstoestand bij een COPD patiënt geeft
inzicht in de ziekte. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. (dit proefschrift)
4. De Ziektelastmeter COPD als onderdeel van een disease management programma
faciliteert de gezamenlijke besluitvorming. (dit proefschrift)
5. Een andere keuze in afkapwaarde van het minimaal klinisch relevante verschil van
de primaire uitkomstmaat had tot andere resultaten en wellicht tot andere
consequenties geleid.
6. “De wetenschapsbeoefenaar dient zich bij zijn wetenschappelijke activiteiten te
laten leiden door geen ander belang dan het wetenschappelijk belang” (de
Nederlandse gedragscode Wetenschapsbeoefening). Wanneer er veel vraag is
naar een product moet de onderzoeker sterk in zijn schoenen staan om objectief
te blijven en de bevindingen van het onderzoek naar dat product correct en
compleet te rapporteren.
7. Het aantal co-auteurs zegt niet alles over de wetenschappelijke kwaliteit van het
artikel maar wel over de kwaliteiten van de eerste auteur om het schrijfproces
van een artikel te managen.
8. Een aparte ziektelastmeter voor elke chronische aandoening is niet werkbaar in
de praktijk; er moet één generieke ziektelastmeter worden ontwikkeld.
9. “People are generally better persuaded by the reasons which they have
themselves discovered, than by those which have come from the mind of others.”
(Blaise Pascal)
10. In order to change the balloons’ altitude of the ABC tool, it is necessary for
patients to change their attitude.
11. “Zonder ballonnen geen feest.” (Emiel Rolink, Directeur Long Alliantie Nederland)

