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Stellingen 
 
Behorende bij het proefschrift “Fifty shades of grey: variability in metric-based assessment of 
surface waters using macroinvertebrates” door Hanneke Keizer-Vlek. 
 

1. In Nederland staat biologische beoordeling gelijk aan het standaardiseren van 
expert-judgement (dit proefschrift). 
 

2. Het werkvoorschrift beschreven in het “Handboek Hydrobiologie” voor het 
bemonsteren en verwerken van macrofauna monsters verdient niet de 
kwalificatie ‘standaard’ of ‘uniform’(dit proefschrift). 
 

3. Biologische beoordeling en soortbescherming van zeldzame aquatische 
macroinvertebraten vragen om verschillende vormen van monitoring (dit 
proefschrift). 
 

4. Eutrofiëring staat het herstel van Nederlandse oppervlaktewateren nog steeds in 
de weg. 
 

5. De KRW maatlat hindert het ecologisch herstel van oppervlaktewateren in 
Nederland.  
 

6. Wanneer vijftig verschillende aquatisch ecologen hetzelfde water beoordelen 
heeft dat vijftig tinten grijs tot gevolg. 
 

7. Wanneer alle artikelen waarin statistiek wordt toegepast, zouden worden 
beoordeeld door een statisticus, zouden significant meer artikelen worden 
afgewezen voor publicatie. 
 

8. In de praktijk wordt regelmatig over het hoofd gezien dat een significante 
correlatie niet gelijk staat aan causaliteit of een sterk verband tussen twee 
variabelen. 
 

9. De titel van het proefschrift “Fifty shades of grey” zal in de media meer aandacht 
krijgen dan de inhoud van het proefschrift. 
 

10. Verhoogde controle van werknemers in crisistijd leidt tot een extra daling van de 
productiviteit.  
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