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Stellingen behorende bij het proefschrift 
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Het ontbreken van een gouden standaard voor het meten van alcoholconsumptie is 

geen reden om slechte of onduidelijke vragen(lijsten) te gebruiken. 

 

 

Er is geen simpele, enkelvoudige verklaring voor de relatie tussen alcoholgebruik en 

hart- en vaatziekten.  

 

 

Matig alcoholgebruik op jonge leeftijd beschermt niet tegen hart- en vaatziekten op 

latere leeftijd.  

 

 

Problem-based learning komt ook goed van pas bij het gebruiken van probleemlijsten 

voor onderzoek. 

 

 

Voorkomen is beter dan (niet) genezen: dit geldt voor zowel hart- en vaatziekten als 

voor alcoholverslaving. 

 

 

Ook al worden er in cohortstudies telkens dezelfde resultaten gevonden, het betekent 

nog niet dat dat de verklaring voor die uitkomsten van biologische aard moet zijn. 

 

 

Het enige voorspelbare aan het verloop van de meeste AIO-projecten is dat het niet te 

voorspellen is. Aangezien de AIO dit slechts deels zelf in de hand heeft, kan snelheid 

van promoveren niet als afdoende maat voor de kwaliteiten van een AIO gebruikt 

worden. 

 

 

Virussen kunnen beter tegen alcohol dan mensen. 

 

 

Als Limburg de vergrijzing in de provincie tegen wil gaan, zullen er allereerst meer 

banen voor jongeren moeten komen. 

 

 

Een proefschriftstelling is als de stelling van een molen: hij moet sterk zijn, maar niet 

volledig dichtgetimmerd. 

 




