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Stellingen

1. Patiënt-gerapporteerde uitkomsten zijn binnen de thoraxchirurgie nog onvoldoende
onderzocht (dit proefschrift)
2. Oudere patiënten hebben meer kans op een verminderde kwaliteit van leven na een
hartchirurgische ingreep dan jongere patiënten (dit proefschrift)
3. Zorgprofessionals kunnen een belemmerende factor zijn in het proces van werkhervatting na
een coronaire bypassoperatie (dit proefschrift)
4. Het preoperatieve niveau van kwaliteit van leven en de postoperatieve verwachtingen hierin,
moeten door de arts en patiënt besproken worden (dit proefschrift)
5. Het hervatten van werk binnen zes weken na een coronaire bypassoperatie is voor veel
patiënten niet realistisch (dit proefschrift)
6. Hoe ouder de patiënt, hoe belangrijker de vraag over kwaliteit van leven wordt (dit
proefschrift)
7. ‘Patient-reported outcomes, by and large, remain the ultimate validation of the effectiveness
and quality of medical care’ (naar Avedis Donabedian)
8. ‘There is nothing like cardiac surgery to bring out a patient’s true age’ (George E. Thibault)
9. Niet alles wat geteld kan worden telt. En niet alles wat telt kan geteld worden
(Albert Einstein)
10. ‘And in the end it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years’
(Abraham Lincoln)
11. Als je alleen doet wat je al kan doen, zul je nooit meer worden dan je nu al bent (Kung fu
panda)
12. Als je aan iets werkt waar echt je hart ligt, hoef je niet gestuurd te worden. Jouw doel stuurt
jou (Steve Jobs)

