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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Panel effects in consumer research 
Statistical models for underreporting 

1 Er wordt nog steeds te veel aandacht besteed aan de kwantiteit van 
niet gegeven antwoorden en te weinig aan de kwaliteit van de wel 
gegeven antwoorden. 

2 Onderrapportage door demotivatie is een niet te verwaarlozen factor 
bij de analyse van bestedings-gegevens. 

3 Vooral bij economisch onderzoek wordt de gegevensanalyse vaak 
enorm bemoeilijkt doordat de gegevensanalist niet betrokken is bij 
de gegevensverzameling. 

4 Het is spijtig te zien dat te weinig econometristen weten van het 
bestaan van Structurele Vergelijkings Modellen. 

5 Econometristen denken vaak ten onrechte dat ze een exacte 
wetenschap bedrijven. 

6 Een multidisciplinair onderzoek leidt niet alleen tot een verbreding 
van kennis, ook tot een verdieping ervan. 

7 Iemand die dagelijks met de trein reist overschat de capaciteiten van 
het besturingssysteem van de computer. 

8 Afgezien van de vraag of het volgende millenium nu wel of niet 
begint op 1 januari 2000 zou het milleniumprobleem toch beter het 
eeuwprobleem genoemd kunnen worden. 

9 Groei ^ vooruitgang 

10 Voor het overige ben ik van mening dat de naam 'Zaanstad' als 
plaatsaanduiding verwoest moet worden. 


