
STELLINGEN 

1. Over de invloed van werk op het ontstaan van CARA is veel bekend. Over de 
invloed van CARA op het kunnen werken is nagenoeg niets bekend (dit 

proefschrift). 

2, Indien je ecu panel van 10 deskwldigen een gouden standaard voor astma laat 
vaststellen krijg je minimaal 11 definities (dit proefschrift). 

3. Het inzicht in de goede diagnose van een aspecifieke respiratoire aandoening 

wordt belemmerd door de term CARA (dit proefschrift). 

4. In epidemiologische studies, zowel binnen specifieke beroepsgroepen als in de 

algemene populatie, wordt de invloed van beroepsmatige blootstelling op 
respiratoire aandoeningen onderschat door selectie op gezondheid in de 

beroepsbevolking (dit proefschrift). 

5. Ziekteverzuimregistraties zijn geschikt voor gezondheidskundige bewaking van 

werknemers met CARA indien ook de reden van kortdurend verzuim 

systematisch wordt vastgelegd én respiratoire klachten bij elk verzuim worden 

geregistreerd (dit proefschrift) 

6. Toepassen van technieken uit de klinische besliskwlde dwingt de bedrijfsarts ertoe 

de gevolgen van foutpositieve en foutnegatieve testresultaten in de onderzochte 
beroepsgroep beter te beredeneren (dit proefschrift). 

7. Scientific evidence itself does not make the decision; we aU need sc.ience to make 
decisiolls transparant (prof. Sheldon, in het debat C--3Jl practice be scientific, 
Mediator, oktober 1997). 

8. De mogelijkheden voor diagnose en monitoren van werknemers met C...ARA 
worden in de bedrijfsgezondheidszorg nauwelijks benut. 

9. In het periodiek gezondheidskundige onderzoek wordt elke herhaalde meting van 

de gezondheid gewoonlijk beoordeeld als de eerste meting van gezondheid. 

10. De arbowereld kan een wetenschappelijke fwldering onder haar activiteiten goed 

gebruiken III een tijd waaritl desklUldigen steeds nadntkkeliik~r wordt gevraagd 
om verantwoorcliIlg af te leggen over hun bezigheden. 



11. Racisme begint met het over één kam scheren van een bevolkingsgroep (Hans 
\Vestra, directeur Anne Frank Stichting in een interview met de Volkskrant 1991) 

12. Als je je vinger in iemands mond hebt, kun je hem maar beter niet op zijn hoofd 

slaan (Dioula gezegde). 

13. \'\Iie een monogame relatie wenst, dient een relatie aan te gaan met een zwaan 

(Film "Heartburn"). 

14. Het beklagenswaardige van het alleenstaand moederschap is dat velen menen dat 

je te beklagen bent telWijl het tegendeel waar is. Immers, een alleenstaande 
moeder heeft per definitie één kind minder (steekproef N=l). 
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