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Stellingen
1

Medisch disfunctioneren kan worden beperkt door bij de keuring in
het bijzonder aandacht te besteden aan de psychische stabiliteit en
aandoeningen van de onderste extremiteiten inclusief de rug.

2

Bij het aanscherpen van de keuringseisen voor een dienstplichtig Ieger
dient men over te gaan tot een afkeuring, als er aanleiding tot
herkeuring is.

3

De reproduceerbaarheid van de militaire keuring is onvoldoende,
omdat de overeenkomst tussen keurend artsen te gering is.

4

Contextuele informatie moet tijdens de keuring buiten beschouwing
worden gelaten, aangezien dit Ieidt tot minder overeenstemming tussen
keurend artsen.

5

Het is noodzakelijk om bij verder onderzoek naar het besluitvormings
proces van keurend artsen gebruik te maken van 'simulatie'-keurlingen.

6

Het ABOHZIS-classificatiesysteem dient te worden afgeschaft.

7

Het invoeren van een medisch kennissysteem maakt de arts niet
overbodig.

8

In de sociale wetenschap wordt te weinig empirisch onderzoek gedaan
naar de effecten van verschillende antwoordcalegorieen op de
uitkomsten van enquetes.

9

Eigenlijk moet het woord 'eigenlijk' verboden worden.

10

Ervaren eerlijkheid is manipuleerbaar.

11

Bij het verdedigen van het proefschrift dient de promovendus de
beschikking te krijgen over een schuttersputje.

Behorende bij het proefschrift 'Keuren is mcnsenwerk, kwaliteitsaspccten
van de medische keuring voor militairen binnen de Nederlandse krijgsmacht
en voor dienstplichtigen in het bijzonder' van P.G.J. Reulings.

