
A. Appels 

STELLINGEN 

behorend bij 

SCREENEN ALS METHODE VOOR PREVENTIE IN DE GEESTE
LIJKE GEZONDHEIDSZORG 

1. Screenen is een brug naar hulpverlening en niet de hulp
verlening zelf. 

2. In het werk van veel Amerikaanse epidemiologen en ook in 
het werk van Caplan wordt ten onrechte gesuggereerd dat 
zij die op een psychologisch screeningsinstrument boven 
een bepaald punt scoren "In need of treatment" zijn. 

3. De mening van Phillips dat de validiteit van de 22-item 
screening score van Lagner aangetast zou worden door het 
feit dat de items sociaal onwenselijk zijn is onjuist. 
(Phillips 1970) 

4. Er zijn onvoldoende argumenten aanwezig om te zeggen dat 
in Nederland de overgang van middelbare school naar 
universiteit een crisissituatie is. 

5. Er bestaat bij eerstejaars studenten nauwelijks een 
psychische problematiek die kenmerkend is voor deze groep. 

6. Doordat psychiaters in hun opleiding geen kennis krijgen 
van en ervaring opdoen met empirische onderzoekstechnie
ken is een belangrijk gedeelte van de vakliteratuur voor 
hen ontoegangkelijk, zijn zij in de samenwerking met an
dere disciplines gehandicapped en beschikken zij niet 
over een van de efficiëntste instrumenten om hun vakgebied 
wetenschappelijk verder te ontwikkelen. 

7. De anale tijdsbeleving zoals beschreven door Winnubst in 
zijn dissertatie over het westers tijdssyndroom biedt zeer 
goede uitgangspunten voor de studie van het hartinfarct 
als cultuurziekte. 

B. Het meest kenmerkende van het prestatie-ethos is het 
instrumentalisme. 



9. In z~Jn "Ueber den Prozess der Zivilization" heeft Elias 
onvoldoende aandacht aan de religieuze factor geschonken. 

10. In het werk van Van Ussel mist men node elke verwijzing 
naar het werk van Levinas. 

11. Een van de consequenties van de economische recessie van 
de dertiger jaren was het ontstaan van een speciale 
houding ten opzichte van het werk, die zo nadrukkelijk in 
gesprekken met hartinfarctpatienten naar voren komt dat 
een samenhang tussen deze cri.sis en de huidige omvang van 
de sterfte aan een hartinfarct niet onwaarschijnlijk lijkt. 

12, De verklaring van het feit dat in Japan betrekkelijk wei
nig hartinfarcten voorkomen moet mede gezocht worden in 
de aard van de Japanse cultuur, die het individu leert 
zijn identiteit niet zozeer aan zichzelf als aan de groep 
waarin hij leeft te ontlenen. 

13. Het is niet zeker dat alle promovendi die hun echtgenote 
zo roerend danken voor hun opofferingsgezindheid tijdens 
het schrijven van de dissertatie later meer tijd aan hun 
vrouw besteed hebben. 


