
Stellingen 

Er is een plaats voor mathematisch-statistische modellen in de verschillende fasen 
van Medische Technology Assessment, mits de veronderstellingen en onzekerheden 
die aan het gebruikte model gerelateerd zijn duidelijk gedocumenteerd worden in de 
verslaglegging van de resultaten, 
dit proefschrift 

Een multivariate gevoeligheidsanalyse met behulp van microsimulatie-technieken 
zou bij kosten-effectiviteitsanalyses standaard moeten worden uitgevoerd. 
dit proefschrift 

Het ontbreken van een contemporaine controlegroep betekent niet dat er geen 
uitspraken over effectiviteit Van een medische techniek gedaan kunnen worden. 
dit proefschrift 

Formele planningsmethoden uit de operations research toegepast op medische 
faciliteiten kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij beslissingen rondom de 
introductie en implementatie van nieuwe medische technologieën. 
dit proefschrift 

Het is onjuist een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van een medische 
techniek onethisch te noemen, wanneer de kwalificatie onethisch uitsluitend 
gebaseerd is op het feit dat er in het buitenland een grote ervaring met de techniek 
bestaat. 

De termen kosten en kosten-effectivitiveit komen in de eed van Hippocrates niet 
voor. 

Het is niet juist om bij arbeidsverzuim per definitie uit te gaan van een daling van de 
arbeidsproduktiviteit. Bij verzuim van een tegenwerker is ook een stijging van de 

produktiviteit mogelijk. 

Wanneer verschillende alternatieve strategieën ten opzichte van een basisstrategie 
leiden tot besparingen in combinatie met positieve effecten op de overleving is de 
optimale strategie niet zonder meer te selecteren door een vergelijking van kosten

effectiviteitsratio's. 

leder wetenschappelijk onderzoek is een model. 



Bij een dodelijk ongeval valt er vaak niets meer te traumateamen. 
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In het Nederlandse strafrechtsysteem wordt slachtoffers te weinig recht gedaan. Dit 

komt de verwerking van het misdrijf door het slachtoffer niet ten goede. 

Voor artsen dienen dezelfde beperkingen aan de werktijden gesteld te worden als 

voor verkeersvliegers. 
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Het verdient aanbeveling de psychocalorie in te voeren als eenheid van geestelijke 
belasting. 


