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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

INFLUENCE OF MARIJUANA ON DRIVING

H.W.J. Robbe
Maastricht, 26 mei 1994



1. Bestuurders onder invloed van cannabis neigen tot een overschatting van de effecten
van deze drug op hun rijvaardigheid en trachten hiervoor te compenseren;
bestuurders onder invloed van alcohol neigen tot een onderschatting van de effecten
van deze drug op hun rijvaardigheid en leveren nauwelijks compensatoire
inspanning.

2. De rijvaardigheid van een automobüist(e) is niet af te leiden uit zijn of haar
momentane bloed THC concentratie.

3. De cannabisgebruiker die terloops meldde onder invloed van cannabis bij een
snelheid van 120 km/u nog een kievit in de wei te zien, geeft precies aan waarin het
potentiële gevaar van deze drug schuilt.

4. De waarschuwingstickers op verpakkingen van geneesmiddelen lijken meer te
dienen om fabrikanten en verantwoordelijke instanties tegen aansprakelijkheid te
beschermen dan de gebruiker te informeren (Linnoila, /o«ma/ o/ C/iniW
A 1992, p. 38fV

5. De tijd die 'gewonnen' wordt bij het zo snel mogelijk starten van de data-collectie,
gaat weer verloren bij de ?oektocht naar statistische correctie-mogelijkheden van
daardoor gemaakte fouten.

6. Zo veelvuldig onderzoekers zich bezorgd maken om de type-I fout, zo weinig
bekommert men zich - uit economische overwegingen of onwetendheid - om de
type-II fout. Het gevolg hiervan is dat er vaak ten onrechte geconcludeerd wordt dat
een geneesmiddel qua bijwerkingen niet verschilt van placebo.

7. Het effect van psychofarmaca op een complexe taak is vaak ;mWer dan de som der
effecten op onderdelen van die taak.

8. Het feit dat bij sommige rijsimulator studies het aantal ongelukken tijdens een rit
een afhankelijke variabele is, suggereert dat deze simulatoren over meer amuse-
ments- dan realiteitswaarde beschikken.

9. Met de komst van de 30-km zones, opgevoerde snorfietsen, mountainbikes, etc. is
het onderscheid tussen 'snel' en 'langzaam' verkeer in de bebouwde kom steeds
meer vervaagd. Het zou daarom beter zijn als op een gelijkwaardige kruising aan
alle bestuurders van rechts voorrang verleend zou moeten worden.

10. Nu de hele wereld dankzij het 'Verdrag van Maastricht' weet waar deze stad ligt,
dient de Rijksuniversiteit Limburg (RL), teneinde internationaal een grotere
naamsbekendheid te verkrijgen, onmiddellijk haar naam te wijzigen in Rijksuniver-
siteit Maastricht, afgekort tot het smakelijke RuM.

11. Een verzoek om ouderschapsverlof of arbeidtijdsverkorting staat in vele bedrijven
gelijk aan passieve euthanasie van de eigen carrière.




