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1. Bij diabetespatiënten met een hoog cardiovasculair risico zou een hogere dosering 
statines ten opzichte van standaard doseringen overwogen moeten worden  
(dit proefschrift)

2. Patiënten op een lage dosering statine zijn gevoeliger voor ineffectiviteit 
als gevolg van therapieontrouw dan patiënten op een standaard dosering  
(dit proefschrift)

3. Kosteneffectiviteit van statinetherapie is afhankelijk van het cardiovasculaire 
risico en de leeftijd van de patiënt (dit proefschrift)

4. Statinetherapie is in de praktijk suboptimaal als gevolg van het voorschrijven van 
lage doseringen, gebrek aan intensivering van de behandeling en therapieontrouw 
(dit proefschrift)

5. Er is aandacht nodig voor een substantiële subgroep hoog-risico 
diabetespatiënten waar een afname in therapietrouw op statines te zien  
is na een cardiovasculaire gebeurtenis (dit proefschrift)

6. De bereidheid van patiënten om cholesterolverlagende middelen te gebruiken  
en hun weging van verschillende geneesmiddelkarakteristieken is afhankelijk 
van kenmerken als leeftijd, opleidingsniveau en medische voorgeschiedenis  
(dit proefschrift)

7. Interventies om statinetherapie in de praktijk te optimaliseren moeten zich 
richten op zowel de arts als de patiënt

8. Twijfel is het begin van wijsheid (René Descartes)
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