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Societal perSIJCctiye Dil the cost ofillncss 

1. Economische evaluaties spelen een belangrijkere rol op micro niveau, bijvoorbeeld 

via de invloed van publicaties op medische handelen of bij de ontwikkeling van 

richtlijnen voor patiëntenzorg, dan bij beslissingen op macro niveau. 

2. Uit de omvang van de last van een ziekte, in tennen van gezondheidsverlies of 

kosten van gezondheidszorg, vaIt niet direct een prioritering voor fimdamenteel of 

toegepast onderzoek naar die ziekte afte leiden. 

3. De technologische ontwikkeling binnen de medische wetenschap is de meest 

onzekere f.:1ctor in de voorspelling van de kostenontwikkeling in de 

gezondheidszorg. 

4. De economische wetenschap gaat ervan uit dat de mens een rationeel wezen is. Dit 

is echter niet in overstemming met de werkelijkheid. Economen zouden er daarom 

goed aan doen om kennis vanuit de sociologie en de psychologie verder in hun 

analyses te incorporeren. 

5. Studies met een negatief resultaat, dat ,,,il zeggen Wanneer blijkt dat een nieuwe 

technologie niet kosten-effectiever is dan de huidige behandeling, hebben ook 

waarde. In praktijk blijkt het bijna onmogelijk dergelijke manuscripten 

gepubliceerd te krijgen in gerenommeerde tijdschriften. 

6. De benaming 'indirecte kosten van ziekten' leidt vaak tot verwarring in de 

communicatie met niet gezondheidszorg economen en zou daarom veranderd 

dienen te worden in het kader van de bevordering van interdisciplinair werken. 

7. Per saldo zal de verstrekking van heroïne op medisch voorschri11 waarschijnlijk 

slechts elûge vermindering van vennogenscriminaliteit als gevolg van verslaving 

te zien geven. 



8. Korte mededelingen over resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de media, 

roepen vaak meer vragen op dan ze beantwoorden en kunnen tot grote 

misverstanden leiden. 

9. Het streven naar maatschappelijke gelijkheid tussen de seksen strandt vaak meer op 

cultuurverschillen dan op fomlele barrières. 

lO.Het feit dat gedurende de varkenspest epidemie gesproken werd over de 

'vemietiging van de veestapel' zegt veel over de verhouding tussen mens en dier 

in de bioindustrie. 

tl.Een soap serie kenmerkt zich door het feit dat er dag na dag niets gebeurt tijdens 

de aflevering, maar dat veel mensen wel hopen dat er morgen iets zal gebeuren. 

Rotterdam, 6 maalt 1998 

LeOlll\ Hakkaart-van Roijen 


