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Stellingen beho-ende by het proefschrift van

Maureei Rutten-van Molken

1. De beschikbare generieke insrumenten zijn ongeschikt voor het meten van de

kwaliteit-van-leven van astma-pitiënten, omdat ze te weinig rekening houden met

het episodische karakter van astma en te veel rekening houden met de

gezondheidstoestand van astma-ptiënten tussen de exacerbaties in. (dit proefschrift)

2. Inhalatiecorticosteroiden zijn kwten-effectiever bij patiënten met het klassieke

astma-profiel dan bij patiënten net het klassieke COPD-profiel. (dit proefschrift)

3. Dat de achteruitgang in longfuivtie bij patiënten die continu behandeld worden met

bronchodilators niet weerspieged wordt in een achteruitgang in ervaren kwaliteit-

van-leven kan ten dele worden 'erklaard door het vermogen van de mens zich aan

wisselende omstandigheden aan te passen. (dit proefschrift)

4. Zonder toepassing van schattingsprocedures voor de kosten van medische

consumptie nâ vroegtijdige uitval, zal selectieve uitval leiden tot een vertekening

van de kosten-effectiviteitsratio. (dit proefschrift)

5. Omdat 'chained gambles' tot andere utiliteiten leiden dan 'basic reference gambles'

moet de validiteit van de "expected utility theory" worden betwijfeld. (dit

proefschrift)

6. Wanneer de kosten van een bepaalde thérapie vergeleken worden met de baten in

termen van besparingen op overige medische consumptie is geen sprake van een

kosten-baten analyse.

7. Vroege opsporing van patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van

CARA zal op de korte termijn zeker leiden tot een verslechtering van de kwaliteit-

van-leven, terwijl op lange termijn de verbetering in kwaliteit-van-leven nog

bewezen moet worden.



8. In Maastricht is de lengte van de lunchpauze omgekeerd evenredig aan de afstand

tot de binnenstad.

9. Het insluitcriterium "beheersing van de Nederlandse taal" duidt op discriminatie

binnen het kwaliteit-van-leven onderzoek.

10. In Duitsland is het ontzag voor titulatuur veel groter dan in Nederland. Tijdens de

wekelijkse tennistraining wordt zelfs de echtgenote van een Duitse hoogleraar

aangesproken met 'Frau Professor'; in Nederland wordt de hoogleraar zelf

aangesproken metjeofjij.

11. "Rennen" is in Nederland wat "lopen" is in België. Dit is maar één voorbeeld

waarom een Nederlandstalig instrument voor het meten van kwaliteit-van-leven niet

zondermeer in Vlaamstalig België kan worden gebruikt.

12. Als iedere onderzoeker 1 dag per week minstens 4 uur met de trein zou reizen, zou

de arbeidsproduktiviteit flink stijgen. De trein is immers een van de weinige

plaatsen waar je telefonisch onbereikbaar bent.


