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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Quality of life and sexual problems in patients with heart failure 

door 
Tialda Hoekstra 

1. Het verbeteren van het fysiek functioneren bij patienten met hartfalen leidt niet alleen 
tot een betere kwaliteit van leven, maar ook tot een kleinere kans op het hebben van 
seksuele problemen en overlijden. (Dit proefschrift) 

2. In tegenstelling tot wat de huidige literaruur doet vermoeden, zijn het niet alleen de 
mannen met hartfalen die seksuele problemen ervaren. (Dit proefschrift) 

3. De seksuele behoefte van patienten met hartfalen is een taboe. (Dit proefschrifi) 

4. Zolang patienten denken dat hartfalen de veroorzaker is van hun seksuele problemen, 
dienen hulpverleners seksualiteit met hen te bespreken, ongeacht of de veronderstelling 
klopt. (Dit proefschrift) 

5. Een vergelijkbaar slechte kwaliteit van leven is een van de weinige overeenkomsten 
russen patienten met hartfalen en een behouden en een verminderde linker ventrikel 
ejectie fractie. (Dit proefschrift) 

6. Brain natriuretische peptide (BNP) als marker voor de ernst van hartfalen is bij 
patienten met hartfalen en een behouden linker ventrikel ejectie fractie discutabel. (Dit 
proefschrift) 

7. Een stelling is gemakkelijker te weerleggen clan op te stellen. (Aristoteles) 

8. Naast sport, zouden werkgevers ook muziek maken en toneel spelen bij hun 
werknemers moeten stimuleren om de kans op burn-out te verlagen. 

9. Resultaten op de golfbaan zijn gerelateerd aan zowel het fysiek als het emotioneel 
functioneren van de golfer. 

10. Accepteren is meer clan ja zeggen. 

11. Het verdient aanbeveling te onderzoeken hoe het mogelijk is dat veel mensen, die 
gewoon twee oren en een mond hebben, toch functioneren alsof die verhouding net 
andersom is. 

12. Met de huidige bezuinigingen op wetenschappelijk onderzoek dreigen universitaire 
werkzaamheden te verschuiven van onderzoeken naar wonderzoeken. 


