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Kans op winnen staatslot oudejaarstrekking 2014 

1 op 4,4 miljoen 

=0,00002% 
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Hoe doen we onderzoek 
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Belangenverstrengeling   

Geen subsidies of betalingen van bedrijven 
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• 752 SAB patienten uit UMCU 

• langdurig lotgevallen bijgehouden 

• kans op nieuwe SAB 

• vergeleken met algemene bevolking 

• absolute risico’s  
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• kans op SAB bij voormalig SAB patient  

22 keer hoger dan  

kans op SAB bij iemand uit algemene bevolking 
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SAB: eens maar nooit weer? 

• kans op SAB bij voormalig SAB patient  

22 keer hoger dan  

kans op SAB bij iemand uit algemene bevolking 

• kans is 2,8 op 1000 patientjaren 

= 0,2% per patientjaar  
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screenen leert 

• toename van levensverwachting 

21,06 naar 21,08 jaar 
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screenen leert 

• toename van levensverwachting 

21,06 naar 21,08 jaar 

• vermindering van levensjaren in goede kwaliteit van 

leven 

12,18 naar 12,04  



conclusies 

• na een doorgemaakte SAB is de kans op een SAB 

groter dan bij mensen die geen SAB hebben gehad  

• na een doorgemaakte SAB is de kans op een 

nieuwe SAB klein 

• screenen verlengt levensverwachting, maar ten 

koste van kwaliteit van leven  
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