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Stellingen

behorende bij het proefschrift

DE ROL VAN ENIGE PSYCHO-SOCIALE RISICOFACTOREN
ESf HET ONTSTAAN VAN EEN HARTINFARCT

1. In de verklaring van (on)gezondheid krijgt sociaal-economische status doorgaans
een plaats vooraan in de causale keten. Daarmee wordt aan de omgekeerde optie,
namelijk dat (on)gezondheid iemand's sociaal-economische status kan bepalen, te
vaak en te gemakkelijk voorbij gegaan.

2. De hypothese dat in Nederland matig alcoholgebruik gepaard gaat met minder
risico op ischemische hartziekten, is tot op heden nog niet empirisch bevestigd.

3. Het duurt zeker tien jaar voordat personen, die gestopt zijn met roken, geen
verhoogd risico meer hebben op ischemische hartziekten en longkanker.
(Zie hoofdstuk drie in dit proefschrift)

4. Als in Nederland iedere roker het roken van sigaretten zou afzweren, zou na
verloop van tijd de incidentie van ischemische hartziekten met ruim 50% af-
nemen.

5. In de cardiovasculaire epidemiologie is het belang van het hebben van financiële
problemen als stressor voor hart- en vaatziekten tot op heden onderbelicht ge-
bleven.
(Falger, P.R.J., 1989, Life-span development and myocardial infarction. An
epidemiological study. Dissertatie Maastricht.)

6. Het is de hoogste tijd dat er een gestandaardiseerde vragenlijst wordt ontwikkeld
voor de meting van lichamelijke activiteit.

7. Ambtenaren kennen een gunstiger verloop van de inkomensontwikkeling dan
werknemers in het bedrijfsleven. Beiden hebben weliswaar een vergelijkbare
inkomenstrend, doch het inkomen bij ambtenaren is hoger en stabieler dan bij
werknemers in het bedrijfsleven.
(Otten, F., 1990, Inkomensontwikkeling over meerdere jaren. Supplement bij de
Sociaal-economische maandstatistiek, no. 2, p. 4-13.)



8. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1989 stemden relatief meer jonge
vrouwen (18-44 jaar) dan jonge mannen. Dit verschil is slechts deels toe te
schrijven aan het gegeven dat jonge mannen vaker betaald werk hebben dan jonge
vrouwen en dientengevolge minder tijd hebben om te gaan stemmen.
(Schmeets, J. & F. Otten, 1992, Opkomst bij verkiezingen van vrouwen en
mannen: uit balans? Mens en Maatschappij, geaccepteerd.)

9. De diverse door het Centraal Bureau voor de Statistiek gehouden enquêtes
kampen voor het merendeel met een alsmaar stijgende non-respons. Deze nega-
tieve trend onderstreept het steeds groter wordende belang de steekproefgegevens
aan de hand van bekende populatieverdelingen te wegen. Hoewel daarmee
zuivere puntschatters worden verkregen, heeft deze werkwijze als nadeel dat de
spreidingsschattingen onzuiver zijn, hetgeen statistische toetsing feitelijk onmoge-
lijk maakt.

10. De ratio economisch actieven - economisch inactieven blijkt in Nederland ieder
jaar weer verder te zijn verkleind. Om ons stelsel van sociale zekerheid ook voor
de toekomst veilig te stellen, dient het aandeel werkende vrouwen drastisch te
worden verhoogd.

11. Brandweerman zijn, is een uiterst stressvol beroep. Desondanks geldt tot op
zekere hoogte dat de arbeidssatisfactie bij brandweerheden toeneemt naarmate het
aantal gegronde uitrukken stijgt.

Maastricht, 25 maart 1993


