STELLINGEN
behorend bij het proefschrift
DIABETES MELLITUS: from epidemiology to health policy
van Dirk Ruwaard

1.

If you don 't know where you 're going, any road will get you there
(Lewis Caroll).

2.

Meten is weten in het geval je weet wat je meet.

3.

Dat voor veel ziekten en aandoeningen epidemiologische kengetallen uit
vergelijkbare registratiesystemen sterk uiteenlopen, roept vragen op over
de validiteit.

4.

Het registreren van alle gediagnostiseerde gezondheidsproblemen op het
doodsoorzakenformulier zal de doodsoorzakenstatistiek nieuw leven
inblazen.

5.

Dat veranderingen in epidemiologische kengetallen veelal zowel het
gevolg zijn van gewijzigde blootstelling aan determinanten als van
zorginhoudelijke ontwikkelingen pleit niet voor een tweedeling in
'epidemiologisch' onderzoek en zorgonderzoek.

6.

Scenario-onderzoek wil niet de toekomst voorspellen, maar exploreert
mogelijke toekomstige ontwikkelingen op basis van de onderliggende

aannames.
7.

Al in 1921 beschreef Joslin het belang van gewichtscontrole ter
preventie van diabetes. Het is zorgwekkend dat ondanks inspanningen
om een gezonde levensstijl te promoten de prevalentie van obesitas in
recente jaren toeneemt.

z.o.z.

8.

Het streven naar 'evidence based policymaking' impliceert erkenning
van het belang van monitoren en modelleren van de volksgezondheid.

9.

Dat diepte en breedte op gespannen voet staan in een proefschrift pleit
niet voor de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten voor
beleidsmakers. Een proefschrift van proefschriften biedt mogelijk
perspectieven.

10. Dat uit efficiency-overwegingen taken afgestoten worden die een
centrale regie vereisen is kortzichtig. Het zal niet alleen kostengenererend werken, de opbrengst zal ook minder zijn.
11. Uit onderzoek blijkt dat het IQ slechts voor 20% verklaart waarom
iemand succesvol is in carrière en persoonlijk leven. Veel belangrijker
is het EQ (emotionele intelligentie). Deflatie van het EQ zal het IQ in
samenwerkingsverbanden wellicht meer tot zijn recht doen komen.
12. Invoering van een 36-urige werkweek geeft niet alleen nog meer
problemen bij de tijdsregistratie, het schept tevens verwachtingen bij het
thuisfront die niet te realiseren zijn.
13. De wetenschappelijke inspanningen die op vele terreinen worden
geleverd om meer grip te krijgen op de onzekere toekomst staat in
schril contrast met de zekerheid waarmee godsdienstigen de toekomst
tegemoet zien.
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