Stellingen behorende bij het proefschrift

Electrocardiographic indicators of autonomic balance
and mortality
A case-cohort approach

1.

Het risico op sterfte aan coronaire hartziekten bij een esthetisch fraai ST segment is
ongeveer half zo groat als het risico bij een weliswaar normaal, maar minder welgevormd segment. (dit proefschrift)

2.

Electrocardiogrammen bevatten meer informatie dan algemeen wordt benut bij de
individuele diagnostiek van hart- en vaatziekten. (dit proefschrift)

3.

Dankzij nieuwe mogelijkheden voor data-analyse, zal het case-cohort design het nested
case-control design voUedig gaan vervangen. (dit proefschrift)

4.

Als gevolg van de privacy-problematiek dreigt waardevolle historische informatie
omtrent gezondheid en ziekte definitief tot het verleden te gaan behoren. Om dit te
voorkomen dient in

w~elijke

regelingen met betrekking tot persoonsgegevens vol-

doende ruimte te Worden gecreeerd voor epidemiologisch onderzoek. (dit proefschrift)
5.

Het coderen van electrocardiogrammen kan beter worden overgelaten aan niet medici.
(Rose G, Br Heart J 1965;27:595-599 en dit proefschrift)

6.

In de huisartspraktijk heeft electrocardiografie behalve diagnostische en prognostische
waarde oak therapeutische betekenis.

7.

Dat het hart lang is gezien als het centrum van het emotionele leven, is een &evolg van
de regulatie door het autonome zenuwstelsel.
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8.

De hypothese over de rol van oxydatieve modificering van LDL bij de atherogenese
impliceert, dat remming hiervan wellicht een uitzicht op preventie biedt, dat verder
reikt dan het verlagen van LDL plasma-niveaus ..
(Steinberg D et al, N Eng! J Med 1989;320:915-924).

9.

Als de Nederlandse veestapel niet wordt ingekrompen. dient in ieder geval bet mestoverschot te worden verscheept naar de ontwilckelingslanden vanwaar het in de vorm
van veevoeder werd geimporteerd.

10.

Een van de (weinige) voordelen van het op latere leeftijd verdedigen van een proefschrift is, dat men zich hierbij lean laten bijstaan door

11.

een van zijn kinderen.

Wetenschap laat altijd ruimte voor twijfel; dit geldt helaas niet voor vele van haar
beoefenaren.

12.

Het is niet duidelijk, waarom een promovendus na het gedaan te hebben geen promotus wordt.

13.

Ondanks toenemende kennis van de moleculair-biologische basis van individuele gevoeligheid voor ziekte, za1 de rol van het toeval nooit geheel uitgespeeld zijn.

14.

In plaats van haar af te schaffen, moet de WAO worden omgevormd tot de Wet van

Behoud van Arbeid.
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