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Stellingen behorende bij het proefschrift

Smoking cessation treatment and its reimbursement: the costs and effects
Janneke Kaper
6 oktober 2006
1.

Het vergoeden van hulpmiddelen voor stoppen met roken is een
kosteneffectieve maatregel om het aantal rokers in Nederland terug
te dringen (dit proefschrift)

2.

Alle bewezen effectieve stop‐roken middelen die verkregen zijn op
recept, moeten volledig worden vergoed, onafhankelijk van het
inkomen van de roker. (dit proefschrift)

3.

Het invullen van vragenlijsten bij stoppen met roken onderzoek is
een effectieve stop‐roken interventie. (dit proefschrift)

4.

Het standpunt dat doorgaan met roken goedkoper is dan stoppen,
bewijst de onkunde bij de interpretatie van economische evaluaties.
(dit proefschrift)

5.

Het gezegde: “voorkomen is beter dan genezen” geeft aan dat een
vergoeding voor preventie minstens zo belangrijk kan zijn als een
vergoeding voor curatieve behandelingen.

6.

Of roken een verslavingsziekte of een leefstijl is, wordt mede
bepaald door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

7.

Aangezien de intensiteit van stop‐roken behandelingen in klinisch
onderzoek groter is dan in de dagelijkse praktijk èn intensiteit sterk
correleert met het uiteindelijke aantal succesvolle stoppers, is
“efficacy” niet generaliseerbaar naar “effectiveness”.

8.

In The Brave New World van Aldous Huxley zijn genetische
manipulatie, conditionering en een pil voor alle mooie dingen in het
leven, de belangrijkste pijlers van de maatschappij. Om dit te
vermijden, moeten mensen hun eigen leefstijl kunnen kiezen en mag
men slechts adviseren om eventuele gezondheidsrisico’s te
verminderen.

9.

Het idee dat we het als individu allemaal beter doen dan het
gemiddelde, wijkt af van de wiskundige definitie.

10. Vanwege het feit dat vooraf zowel vraag als antwoord bekend zijn,
is trouwen makkelijker dan promoveren.

