
STELLINGEN 
(M.L.I. Pokorny) 

I 

Replikatie van ieder exploratief onderzoek is een noodzaak gezien 
de grate kans op het vinden van misleidende associaties, oak in
dien men methodologisch zorgvuldig te werk gaat. Het gaat immers 
om analyses van gegevens verkregen bij een (tijd- en plaatsgebon
den) steekproef uit een populatie. Zander replikatie is de gene
raliseerbaarheid van de resultaten naar een andere populatie en 
zelfs·naar de toekomst (voor dezelfde steekproef) een hachelijke 
zaak (dit proefschrift). 

II 

Een (verkeers)ongeval heeft indikatorwaarde voor effekten van het 
uitvoeren van een arbeidstaak op de taakuitvoerder (dit proef
schrift). 

III 

Oorzakelijke faktoren voor het ontstaan van een ongeval zijn gro
tendeels onafhankelijk van faktoren die de grootte van de schade 
bepalen (dit proefschrift). 

IV 

Uitgaande van de premisse dat de 'persoonlijkheid' van het indi
vidu gevormd wordt in interaktie met zijn opgeving, moet men 
stellen dat voor iedere psycholoog een gedegen kennis van (psy
cho-) fysiologie noodzakelijk is. Stimulusperceptie en de aard 
van de respons wordt namelijk, zeker ten dele, bepaald door fysi
ologische eigenschappen van het organisme en is mede bepalend bij 
het 'persoonlijkheid-vormend' proces. 



v 

Bij het bestuderen van de stress-literatuur wordt vaak duidelijk 
dat "zowel de term 'stress' als de relatie ervan tot aanpassing 
aan het werk op zodanig uiteenlopende wijze wordt gebruikt, dat 
wij het hele woord misschien beter kunnen laten vallen". 
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VI 

Het (psycho-)fysiologisch onderzoek naar (longitudinale) effekten 
van het werk en werkomstandigheden op de mens heeft ernstig te 
kampen met het de facto ontbreken van valide en betrouwbare meet
methodieken. 

VII 

Er zijn aanwijzingen, dat in tegenstelling tot huidige ideeen de
synchronisatie van verschillende biologische ritmen door bijvoor
beeld het werken in ploegendienst soms een optimaliserend effekt 
zou kunnen hebben op de gezondheid van de werkende mens. 

VIII 

De sOO["t en WlJZe van toepassing van orthesen bij onder andere 
rheumapatienten wordt niet bepaald door resultaten van onderzoek, 
maar slechts door ervaringen van de individuele arts. 

IX 

In de geschiedenis van het protestantisme wordt de rol van Jan 
Hus stelselmatig onderbelicht. 



X 

Het, in de mode geraakte, toepassen van 'authentieke' muziekin
strumenten bij het uitvoeren van komposities uit de Barak moet 
als een anti-evolutionair streven aangemerkt worden. 

XI 

Het grate aantal buitenlandse strijkers in Nederlandse orkesten 
zal aanleiding moeten zijn de WlJZe van opleiding van violisten, 
cellisten, enzovoorts in Nederland ter diskussie te stellen. 

XII 

"Het kenbaar maken van 'brokkenmakers' in het verkeer door rniddel 

van een fel gekleurd embleem boven de nummerplaat is, afgezien 

van praktische bezwaren, psychologisch onjuist". 
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