
Stellingen behorende bij dit proefschrift 

 

 

1.  Een verhoogde stollingsneiging is geen belangrijke oorzaak van het hartinfarct. 

- dit proefschrift -    

 

2.  Stollingsfactor XI is op verscheidene  manieren onderdeel van het causale mechanisme 

onderliggend aan het herseninfarct en biedt daarmee  aanknopingspunten voor nieuwe, en 

mogelijk veiligere antistollingsmedicatie. 

  - dit proefschrift -    

 

3.  Het ontbreken van een sterke relatie tussen het ADAMTS13 antigeenniveau en het 

hartinfarctrisico, suggereert dat de gevonden relatie tussen het VWF antigeenniveau en het 

hartinfarctrisico niet toe te schrijven is aan de activiteit van VWF als oorzaak van deze ziekte. 

  - dit proefschrift -    

 

4.  Ondanks synergie tussen het effect van gebruik van orale anticonceptie en het effect van 

bepaalde risicofactoren, is een screeningsprogramma waarbij bloedwaarden de basis vormen 

voor het besluit of vrouwen kunnen starten met de pil niet wenselijk. 

  - dit proefschrift -    

 

5.  Het gebruik van verzamelvariabelen, zoals ‘combined endpoints’ en ‘aggregate measures’, 

bemoeilijkt causale inferentie, maar maakt dat niet onmogelijk.  

 

6. Een ratio is altijd informatiever dan een enkel getal; twee getallen zijn altijd informatiever dan 

hun ratio. 

 

7. Methoden gebaseerd op het concept van instrumentele variabelen zijn niet de droom van elke 

epidemioloog, wel van elke epidemiologiedocent. 

Hernán M A, Robins JM. Instruments for causal inference: an epidemiologist’s dream? 

Epidemiology. 2006; 17:360–72. 

 

8. Het gebruik van de ‘rare disease assumption’ als rechtvaardiging voor het gebruik van de 

patiënt-controle studieopzet bemoeilijkt het inzichtelijk maken van de functie van de 

referentiegroep.  

Vandenbroucke JP, Pearce N. Case-control studies: basic concepts. Int J Epidemiol. 2012; 

41:1480–1489. 

 

9. Ter verbreding van de opleiding, alsmede ter voorkoming van tunnelvisie en wetenschappelijk 

wangedrag, dient elke onderzoeker ten minste in twee onderzoeksgroepen werkzaam te zijn 

geweest gedurende zijn opleiding tot onafhankelijk onderzoeker. 

 

10.  Je snapt iets pas als je het kan uitleggen. 

 

11. (Het is) niet het antwoord, maar het vragen; het is de route, niet de kaart. 

Huub van der Lubbe / De Dijk - 2008 - uit  'Niet de lijnen, maar de bocht'- 

 


