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Stellingen behorende bij het proefschrift

A CROSS-CULTURAL COMPARISON OF THE ROLE OF
SOME PSYCHOSOCIAL FACTORS IN THE ETIOLOGY OF

CORONARY HEART DISEASE

Hans Bosma, Maastricht, 1994

1 De sociaal-economische status van de huwelijkspartner dient onderdeel uit te maken
van onderzoek naar sociaal-economische gezondheidsverschillen in de levensverwach-
ting.

2 In Nederland en Litouwen blijken ischemische hartziekten zich de afgelopen decennia
ontwikkeld te hebben van een managersziekte tot een volksziekte. De cumulatie van
vergelijkbare bevindingen in andere landen wijst op een universeel verschijnsel.

3 De bevolking in socialistische landen blijkt niet gevrijwaard te zijn van sociaal-
economische gezondheidsverschillen. Het in de praktijk gebrachte socialisme vormt
dan ook een schoolvoorbeeld van de manier, waarop een idéologie de belangen-
behartiging voor en door machthebbers verhult.

4 Hoe mensen hun eigen gezondheid beoordelen is -onafhankelijk van meer objectieve
maten van de gezondheid- een sterke voorspeller van een hartinfarct en de levens-
verwachting. Door huisartsen moet dan ook meer waarde gehecht worden aan het
antwoord op de vraag hoe mensen zelf hun gezondheid inschatten.

5 Litouwers zijn pessimistischer, drinken meer alcohol, zijn veel meer geografisch
mobiel en sterven veel vaker ten gevolge van (zelf)moord en ongelukken dan
Nederlanders. Het is aannemelijk dat zich hier de frustrerende effecten van een
socialistisch sociaal-economisch systeem doen gelden.

6 Binnen de epidemiologie wordt leeftijd verondersteld een indicatie te geven van de
lichamelijke constitutie. Aangezien de validiteit van deze interpretatie van leeftijd in
twijfel kan worden getrokken, is de gewoonte in epidemiologisch onderzoek om voor
leeftijd te controleren tot op zekere hoogte methodologisch bekritiseerbaar.

7 Het geringe gebruik van interacties in wetenschappelijke modellen berust, onder het
mom van het spaarzaamheidsprincipe, te vaak op onbekendheid met de wijze van
modelleren en interpreteren. Deze door wetenschappers gebezigde rationalisering
staat een toename van kennis in de weg.

8 Dat studies naar de invloed van psychosociale factoren op het ontstaan van een hartin-
farct vaker worden uitgevoerd met een case-control onderzoeksopzet dan met een
longitudinale opzet, wordt verklaard door een beleid dat gebaseerd is op een onjuist
ingeschatte verhouding tussen kosten en baten.


