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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Effects of preventive home visits to the elderly

Erik van Rossum

1. Preventief ouderenbezoek door wijkverpleegkundigen is niet zinvol voor de
algemene populatie thuiswonende ouderen, maar mogelijk wél voor ouderen
die een minder goede gezondheid hebben.

2. Hoe curatiever preventief ouderenbezoek, hoe effectiever.

3. Als algemeen preventief ouderenbezoek buiten het toekomstige basispakket
van zorgverzekeraars valt, komt dit mede door de bereidheid van het kruiswerk
om de effectiviteit van zijn handelen te laten onderzoeken.

4. Om informatie over de gezondheid van ouderen te verzamelen dient het
gebruik van schriftelijke enquêtes vaker overwogen te worden.

5. Uit wetenschappelijk oogpunt is het van belang dat alle effecten van een
onderzochte interventie in één artikel worden gepubliceerd. Voor de carrière
van de onderzoeker is het nuttig om aan ieder effect een apart artikel te wijden.

6. Wanneer in publicaties de resultaten van multivariate analysetechnieken
gepresenteerd worden, dienen de ongecorrigeerde resultaten waarop deze
gebaseerd zijn ook vermeld te worden.

7. If you torture the data enough, they will confess.
D.G. Kleinbaum, cursus "Survival analysis and poisson regression". Valkenburg, 22-24 juli 1991.

8. Epidemiologen zijn niet primair geïnteresseerd in de gezondheidstoestand van
grote bevolkingsgroepen. Grote groepen worden onderzocht om de meest
geschikte handelwijze voor individuele personen te bepalen.

9. Congresbezoek is gesubsidieerde netwerkontwikkeling.

10. Uit efficiëntie-overwegingen worden organisaties steeds vaker opgesplitst in
zelfstandig opererende onderdelen. Het vervolgens tot in detail doorberekenen
van de kosten voor wederzijdse diensten leidt eerder tot kostenverhoging dan
kostenverlaging.

11. Als bij de keuze van een onderzoeksgebied de geboorteplaats van de
onderzoeker tot de mogelijkheden behoort, verdient dit gebied zonder meer de
voorkeur.

Maastricht, 25 maart 1993


