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Stellingen

Behorende bij het proefschrift

Towards Prevention of AF Progression door Anne H. Hobbelt

1. Onderliggende risicofactoren veroorzaken boezemfibrilleren. Het in kaart brengen 
en gericht behandelen van deze risicofactoren is essentieel voor een optimale 
ritmecontrole therapie. (Dit proefschrift)

2. Het implementeren van leefstijladviezen en fysieke activiteit in de behandeling van 
boezemfibrilleren is een uitdaging, zowel voor de patiënt als de arts. (Dit proefschrift)

3. Het meten van de duur van boezemfibrilleren episodes tijdens een 24-uurs 
hartritmeregistratie draagt bij aan het kiezen van een optimale behandeling voor 
de individuele patiënt. (Dit proefschrift)

4. Ook het genotype kan bijdragen aan een verbeterde uitkomst van de behandeling 
van patiënten met boezemfibrilleren. (Dit proefschrift) 

5. Jonge boezemfibrilleren patiënten zonder cardiovasculaire risicofactoren in 
sinusritme hebben een verhoogde stollingsneiging in vergelijking met gezonde 
leeftijdsgenoten zonder boezemfibrilleren. (Dit proefschrift)

6. Naast de verhoogde stollingsneiging die ontstaat als gevolg van het boezemfibril-
leren, heeft een verhoogde stollingsactiviteit zelf mogelijk een rol in het ontstaan 
en de progressie van boezemfibrilleren. 

7. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat boezemfibrilleren niet een oorzaak, maar een 
uitingsvorm is van vasculaire ziekte. 

8. Als er tegenwind is fiets ik gewoon wat harder. ( J.P. Balkenende)

9. Promoveren is als het eerste kopje koffie op de camping in Zuid-Frankrijk. De reis 
er naar toe is soms lang en zwaar, maar uiteindelijk was het allemaal de moeite 
waard. 

10. Een voordeel van tegen jezelf praten is dat je weet dat er in ieder geval iemand 
luistert. (Franklin P. Jones)

11. Ga nooit weg zonder te groeten, ga nooit heen zonder een zoen. Wie het noodlot 
zal ontmoeten, kan het morgen niet meer doen. (Toon Hermans)


