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Stellingen 

behorend bij het proefschrift: 

'Quality of life and depressive symptoms 

in patients with heart failure.' 

lvonne Lesman-Leegte 

1. Hartfalen heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van Ieven, in het bijzonder 
voor vrouwen en patienten met comorbiditeit (dit proefschrift). 

2. A Is er rekening wordt gehouden met symptomen van hartfalen blijkt de score op 

een meetinstrument voor depressieve symptomen niet drastisch te dalen 
(dit proefschrift). 

3. Vrouwen met hartfalen hebben vaker depressieve symptomen dan mannen met 
hartfalen (dit proefschrift). 

4. Patienten met hartfalen en ernstige depressieve symptomen worden vaker 

heropgenomen dan patienten zonder depressieve symptomen (dit proefschrift). 

5. Patienten met hartfalen en depressieve symptomen hebben een gemiddeld 
langere opnameduur bij een heropname, dan hartfalenpatienten zonder 
depressieve symptomen (dit proefschrift). 

6. Voorlichting en begeleiding door hartfalenverpleegkundigen, toegevoegd aan de 
behandeling van de cardioloog, kan door een lag ere drempel en meer interactie, 
leiden tot meer heropnames (dit proefschrift). 

7. Naast het voorkomen van heropnames bij patienten met hartfalen, is hat minstens 

zo belangrijk om heropnames efficient te organiseren. 

8. In de dagelijkse praktijk van de zorg aan patienten met hartfalen, is het van belang 
om routinematig te screenen op de aanwezigheid van depressieve symptomen. 

9. Hat ontbreken van eenduidige theorien en deflnities van het concept kwaliteit van 
Ieven heeft geleid tot een groot aantal operationalisaties van dit beg rip en als 
gevolg daarvan een grote diversiteit aan meetinstrumenten. 

10. Vela individuele successen zijn geboekt, toch blijft het COACH team als geheel 
meer dan de som der delen. 

11. Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen 
(Mahatma Ghandi 1917-1985). 

12. De meest belangrijke dingen van het Ieven zijn geen dingen. 


