
Stellingen

behorende bij het proefschrift 

'Cost-Effectiveness of Neonatal Surgery: A Matter of Balance' 

I Ondanks de grote verschillen tussen beide aandoeningen, vormt zowel de 

behandeling van congenitale anorectale misvormingen als die van 

congenitale hernia diafragmatica een kosteneffectieve besteding van 

schaarse middelen in de zorg (dit proefschrift).

II Het optreden van ziektespecifieke symptomen heeft een geringe 

voorspellende waarde voor de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven 

van iemand die als pasgeborene is behandeld voor congenitale anorectale 

misvormingen of congenitale hernia diafragmatica (dit proefschrift).

III In kosten-effectiviteitsonderzoek van neonatale chirurgie dienen de kosten 

en effecten die toevallen aan de ouders van de patiënten niet buiten 

beschouwing te blijven (dit proefschrift).

IV Neonatale chirurgie is vanuit maatschappelijk oogpunt niet alleen 

kosteneffectief, maar draagt ook bij aan een rechtvaardige verdeling van 

gezondheidszorg (dit proefschrift).

V De toepassing van kosten-effectiviteitsanalyses op neonatale chirurgie is 

niet vrij van—behandelbare—kinderziektes (dit proefschrift).

VI Onder advocaten wordt het adagium 'Voorkomen is beter dan genezen' nog 

te vaak anders beklemtoond dan onder artsen. 

VII De clausule 'De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden 

behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst' heeft na de 

malaise op de beurs haar waarschuwende werking verloren en geldt nu 

onbedoeld eerder als een aanmoediging om te beleggen. 

VIII Tot op zekere hoogte (New Beetle-rijders uitgezonderd), is de rijvaardigheid 

van een autobestuurder evenredig aan de afstand tussen het hoofd van de 

bestuurder en de voorruit. 

IX Aan het nut van banken en andere kredietverstrekkers moet worden 

getwijfeld, aangezien men er pas geld kan lenen als men voldoende kan 

bewijzen het niet nodig te hebben. 

X Zo lang roken, ongezond eten, alcoholgebruik en het beoefenen van 

gevaarlijke sporten niet verboden zijn, dient het niet dragen van de 

autogordel niet strafbaar te zijn maar hoogstens te worden ontmoedigd. 

XI Vergaderen is voor de talentlozen (Jorien van den Herik).
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