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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

One year post stroke 

A research on quality of life of 
elderly ischaemic stroke patients and follow-up care 

1 Door toenemende vergrijzing en betere overleving na een CVA wordt  
(secundaire) preventie van een ischemisch CVA steeds belangrijker.  
(Stroke 2013 44(3):591-7) 

2 Sinds de invoering van de landelijke transmurale afspraak TIA/CVA is de se-
cundaire preventie verbeterd. (Dit proefschrift)

3 De veronderstelling dat de landelijke transmurale afspraak TIA/CVA tot toe-
name van secundaire preventie leidt en als gevolg daarvan verbetering van 
de 1-jaarsoverleving na CVA is niet aangetoond. (Dit proefschrift)

4 Alhoewel er in de Nederlandse huisartsenpraktijk meer aandacht wordt be-
steed aan secundaire preventie, zou het naleven van de transmurale afspraak 
TIA/CVA nog beter kunnen. (Dit proefschrift)

5 De kwaliteit van leven van thuiswonende patiënten één jaar na het CVA is 
naar hun oordeel op hetzelfde niveau als de door de Nederlandse ouderenpo-
pulatie beoordeelde kwaliteit van leven. (Dit proefschrift) 

6 Een hogere ADL zelfstandigheid bij CVA-patiënten gaat samen met een hoger 
door hen beoordeelde kwaliteit van leven. (Dit proefschrift) 

7 Het is belangrijk aandacht te hebben voor het bestaan van angststoornissen 
en depressie bij patiënten die een CVA hebben doorgemaakt, aangezien de 
aanwezigheid hiervan hun oordeel over de kwaliteit van leven nadelig beïn-
vloedt. (Dit proefschrift)



8 Trombolyse heeft een gunstige invloed op het bereiken van een goede, door 
ischemisch CVA-patiënten, beoordeelde kwaliteit van leven. (Dit proefschrift) 

9 CVA-patiënten in de eerstelijn die hebben deelgenomen aan het ABC-traject, 
beoordelen hun kwaliteit van leven niet aantoonbaar beter dan CVA-patiënten 
die dit traject niet hebben gevolgd. (Dit proefschrift)

10 CVA zorg in het algemeen, maar in het bijzonder in de eerstelijn, bestaat niet 
uit het alleen naleven van richtlijnen. Soms is het nodig om hier in overleg 
met de patiënt en zijn of haar omgeving beargumenteerd van af te wijken. 

11 De huisarts kan bijdragen aan het sociaal leven van CVA-patiënten door hen 
te informeren over het bestaan van patiëntenverenigingen en CVA cafés.

12 Tijdens de gesprekken met CVA-patiënten is de indruk ontstaan dat de 
 nuchtere Groningse mentaliteit bijdraagt aan een positieve beoordeling van 
de kwaliteit van leven.

13 Het geluk in het leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten.  
(Marcus Aurelius - 121-180)

14 Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand 
van je zeilen. (H. Jackson Brown)

15 It always seems impossible until it is done. (Nelson Mandela)

Leonie de Weerd 
Groningen, 16 juni 2014


