
STELLINGEN 
(D.H.J. Blom) 

I 

De veronderstelling dat "accidents will tend to rise to a peak, 
until such time as the driver acquires roadcraft and begins to 

realise that there is more to driving than just controlling a 
vehicle" wordt gesteund door de resultaten beschreven in dit 
proefschrift. 

BROWN, I.D. Exposure and experience are a confounded nuisance in research on dri
ver behaviour. Accid.Anal. & Prev. (1982) 14, 345-52 

II 

Het gebruik van de term "accident-proneness" in het ongevallen

onderzoek leidt tot een cirkelredenering: het begrip wordt eerst 
gebruikt om een patroon van ongevalskansen te beschrijven en ver
volgens voor het geven van een causale verklaring. 
McKENNA F.P. Accident proneness: A conceptual analysis. Accid.Anal. & Prev. 
(1983) 15, 65-71 

III 

De uitspraak van Monk & Embrey: " ..... that it may be as mislea
ding to speak of a single 'performance rhythm' as it is to speak 
of a single physiological rhythm, since like physiological 
rhythms, different performance rhythms can have different phases 
and rates of adjustment, depending on the variable studied and 
measure taken" dient aan de basis te liggen van de interpretatie 
van verschillende resultaten beschreven in dit proefschrift en 

uit vergelijkbare soorten onderzoek. 

MONK, T.H. & D.E. EMBREY. A field study of circadian rhythm in actual and inter
polated task performance. In: Night and shiftwork (Eds. A. Reinberg, N. Vieux, 
P. Andlauer). Oxford, etc., Pergamon Press, 1983, 473-80 



IV 

Informatie over de frekwentie van verkeersongevallen tijdens de 
verschillende uren van de dag is relevant voor managers van auto
reparatie-bedrijven en planning van de bezetting van EHBO-posten 
in ziekenhuizen, maar draagt weinig bij tot het verklaren van 
oorzaken van deze ongevallen. 
POKORNY, M.L.I., D.H.J. BLOM & P. VAN LEEUWEN. Analysis of traffic accident data 
(from bus drivers) - An alternative approach (I). In: Night and shiftwork (Eds. 
A. Reinberg, N. Vieux, P. Andlauer). Oxford, etc., Pergamon Press, 1983, 271-8 

v 

Vanuit hemorheologisch perspektief vormt ongekompliceerde hyper
tensie geen kontra-indikatie, maar juist een indikatie voor 
bloeddonorschap. 

GOSLINGA, H. The viscosity of blood. Dissertatie R.U. Utrecht. Utrecht, Elink
wijk, 1982. 

VI 

De ontdekking van de tuberkelbacil heeft gedurende enkele decen
nia veel artsen doen vergeten dat het optreden van klinisch ern

stige vormen van tuberculose sterk samenhangt met ellende, in 
psychologisch, sociaal en ekonomisch opzicht. 

VII 

Dat gezondheidsstatistieken van derde wereld landen vaak zo 
slecht de feitelijke situatie weergeven, wordt mede in de hand 
gewerkt door het verplichten van artsen en "medical assistents" 
in met name de plattelandsgebieden om sluitende maandstatistie
ken op te stellen. 

BLOM, D.H.J. Objective indicators of· health in Western Zambia. Soc.Sci.Med. 
(1981) 156, 395-8 



VIII 

Bij het opzetten van een geautomatiseerd databestand van privacy

gevoelige gegevens is de kans op het oproepen van weerstand in de 
betreffende populatie beduidend kleiner, indien men vanaf het al
lereerste begin volledige openheid betracht aan alle betrokkenen 

omtrent doel, wijze van verzameling en beheer van de gegevens. 
BLOM, O.H.J. & M.J.A. KOPPERl. Registratiesysteem voor gezondheidsgegevens in de 
bedrijfsgezondheidszorg. Leiden, NIPG/TNO, 1981. 

IX 

De huidige voorstellen tot revisie van de International Classifi
cation of Diseases ( voorbereiding ICD-10) dienen beschouwd te 

worden als een halfslachtig compromis tussen vernieuwende ideeen 

vanuit de, met name eerstelijns, gezondheidszorg enerzijds en de 
wens zo weinig mogelijk te veranderen anderzijds. 

X 

In een tijdperk van sterk verruimde medisch-technologische moge
lijkheden dienen artsen zich des te meer rekenschap te geven van 
de oude adagia 'Primum nil nocere' en 'In dubio abstine' ten ein
de iatrogene schade aan de mens te beperken. 

XI 

"Er is geen instantie, die gerechtigd is de houding tegenover mu
ziekwerken uit het ver led en te beoordelen. Kunstkritici ( .•.• ) 
zijn niet de prokuratiehouders van overleden kunstenaars. Wat be
oordeeld meet worden is wat er hier en nu gebeurt, de pretenties 
en het resultaat." 
NIKOLAUS HARNONCOURT. Rede Koninklijk Paleis. Amsterdam, 1984. 



XII 

Het is vreemd dat het principe van herhaling van doe1einden a1ge
meen geaccepteerd wordt bij kinderen (onderwijs en opvoeding) en 
a1s rege1 methodisch ingebouwd is, terwij1 dit bij samenwerkings
verbanden in de volwassen wereld allerminst het geval is en min
stens even noodzake1ijk. 

XIII 

"Het moet uitges1oten worden geacht dat men de bevo1king als zo
danig kan overtuigen dat de voordelen van het jachten niet opwe
gen tegen de gevaren hieraan verbonden". 

WAFELBAKKER, J.J. Enkele sociaal-geneeskundige aspecten van de wegverkeersonge

vallen. Dissertatie R.U. Leiden. Assen, Van Gorcum and Camp., 1959, 79 

Stellingen behorende bij het proefschrift van D.H.J. Blom en 
M. L. I.. Pokorny: "Accidents of bus drivers - an epidemiologoical 
approach". Rotterdam, 16 oktober 1985. 


