
Stellingen

 

Behorende bij het proefschrift 

‘Economic and health impact of injuries in the Netherlands and 
Europe’ 

 
1. Het gebruik van ernst indicatoren gebaseerd op medische en zorginformatie verbetert de 

internationale vergelijkbaarheid van data uit zorgadministraties voor de bepaling van 
letselincidentie. (dit proefschrift) 

2. De functionele gevolgen van verschillende typen ongevalletsels kunnen met bestaande 
generieke vragenlijsten op een valide wijze worden gemeten en met elkaar worden vergeleken. 
(dit proefschrift) 

 
3. Zowel veel voorkomende niet-levensbedreigende letsels als weinig voorkomende 

levensbedreigende letsels dragen sterk bij aan de medische kosten en de ziektelast van 
ongevallen. (dit proefschrift) 

 
4. Er bestaan grote verschillen in ziektelast door ongevallen binnen Europa, veroorzaakt door 

internationale variatie in functiebeperkingen én in vroegtijdige sterfte ten gevolge van het 
letsel. (dit proefschrift) 

 
5. Gezondheid is een relatief begrip dat voornamelijk bepaald wordt door ongezondheid te 

meten; internationale vergelijkbaarheid is een relatief begrip dat voornamelijk bepaald wordt 
door onvergelijkbaarheid vast te stellen. (dit proefschrift) 

 
6. Samenwerking tussen wetenschappers, nationaal en internationaal, is van belang om de zorg 

rondom ongevalslachtoffers en preventie van ongevallen te optimaliseren. 
 
7. Het op elkaar laten aansluiten van data uit verschillende zorgadministraties (ziekenhuis, 

spoedeisende hulp, huisarts etc.) door een uniek patiëntidentificatienummer is noodzakelijk 
om onderzoek naar functionele gevolgen van letsel verder te optimaliseren.  

 
8. Wanneer de eerste IVF behandeling niet vergoed wordt zullen zowel IVF patiënten als IVF 

specialisten sneller geneigd zijn om twee embryo's terug te plaatsen wat ongunstige medische, 
sociale en economische consequenties heeft. 

 
9. Naast bekende determinanten van gezondheid als roken, leeftijd en eetgewoontes, zijn de 

belangrijkste ‘determinanten’ voor iemands gezondheid domme pech en puur geluk.. 
 
10. De toename van de intellectuele capaciteit van een vrouw tijdens de zwangerschap (The 

Observer) biedt een uitgelezen kans om te promoveren, maar promoveren blijft een bevalling op 
zich.  

 
11. Als het ongeluk in een klein hoekje zit, zit het geluk in de rest. (Loesje) 

Suzanne Polinder 
10 januari 2007 
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