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Stellingen behorende bij het proefschrift:

OCCUPATIONAL HEALTH CARE IN HIGH-DEMAND JOBS:
The usefulness of job-specific workers’ health surveillance for fire fighters

Marie-Christine J. Plat

1) Het preventief medisch onderzoek in zware beroepen is meestal enkel 
gericht op fysieke aspecten, terwijl ook andere relevante aspecten voor het 
gezond en veilig uitvoeren van het beroep dienen te worden gemonitord. (dit 
proefschrift)

2) Het bepalen van de constructvaliditeit van nieuwe testen waarbij geen 
gouden standaard aanwezig is, blijkt in de praktijk een uitdaging. (dit 
proefschrift)

3) Het is onvoorstelbaar dat chronische ziekten het werkvermogen van 
werknemers in zware beroepen niet beïnvloeden, echter bij brandweerlieden 
was dit niet aantoonbaar. (dit proefschrift) 

4) De gewoonte om alleen op basis van leeftijd hoogrisicogroepen te vormen 
voor het frequenter inzetten van het preventief medisch onderzoek bij 
brandweerlieden dient doorbroken te worden. (dit proefschrift) 

5) Implementatieonderzoek is gerechtvaardigd voorafgaand aan het bepalen 
van de effectiviteit, aangezien een niet-gebruikte effectieve strategie in de 
praktijk niet relevant is.

6) Evidence-based nieuwe inzichten zijn voor de praktijk geen reden om oude 
werkwijzen op te geven, zoals het gebruik van het risicoprofiel voor hart- en 
vaatziekten in plaats van de “fietstest”. 

7) De politieke uitspraak “de beste manier om de problemen van mensen met 
zware beroepen op te lossen, is zorgen dat zwaar werk niet bestaat”, is in de 
praktijk niet realistisch. 

8) ‘Het brandt weer’… is voor brandweerlieden een sein om te hollen, terwijl 
‘De brandweer’… refereert aan activiteiten die vaker stilstaan dan hollen 
blijken te omvatten.

9) Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven. (Kees Jansma)

10) Reizen is meer dan genieten van fraaie uitzichten: het verruimt je blik op de 
wereld. (naar Miriam Beard)

Plat stellingen.indd   1 di 28-06-11   di 28 06 2011 12:30




