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Stellingen

1. De "Kuipers" paradox stelt dat de levensverwachting voor personen
die overlijden aan coronaire hartziekten (CHZ) hoger is dan voor
personen die overlijden aan niet-CHZ. Als zodanig kan het krijgen
van CHZ als gunstig worden beschouwd. (Dit proefschrift)

2. De kosteneffectiviteit van preventie programma's met betrekking
tot coronaire hartziekten stijgt naarmate de algemene gezondheids-
conditie van de bevolking verslechtert. (Dit proefschrift)

3. Scenario-analyse, als een voor het overheidsbeleid geschikt econo-
misch analyse-instrument, kan alleen gebruikt worden wanneer de
scenario's worden toegepast op bevolkingsstudies. Hiermee wordt
bedoeld een instrument waarmee de invloed van keuzen op eco-
nomische grootheden met betrekking tot de besteding van de ter
beschikking staande middelen geanalyseerd kunnen worden. (Dit
proefschrift)

4. Scenario-analyse's die gebaseerd op een cohortstudie, komen in
feite overeen met kosten-effectiviteitsanalyse's van de scenario's.
(Dit proefschrift)

5. Kosten-effectiviteitsanalyse's zijn niets anders dan een speciale
vorm van rentabiliteitsstudies, zoals toegepast bij investeringsbe-
slissingen in het bedrijfsleven. (Dit proefschrift)

6. Het bewijs dat het in de economie gebruikte begrip arbeidsproduc-
tiviteit niet sekse-neutraal is wordt geleverd door het feit, dat wan-
neer de werkgever met zijn huishoudster trouwt, het bruto natio-
naal produkt daalt.

7. De opbrengsten van het instandhouden van "groenvoorzieningen"
(zowel materiaal als immaterieel) in de grote steden dienen afgewo-
gen te worden tegen de verloren gegane opbrengsten van het alter-
natieve gebruik ervan bij dezelfde inzet aan middelen.



8. In Nederland is de uitgaansavond al voorbij als die in België nog
moet beginnen.

9. De toename van het aantal aanmeldingen op politiescholen is
rechtevenredig met de toename van de werkloosheid.

10. "You can fool some people sometimes, but you can't fool all the
people all (he time" (Bob Marley).


