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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 

‘Surveillance studies on infectious diseases: evidence for action’ 

 

1. De aanname dat alle volwassenen in Nederland waterpokken hebben 

doorgemaakt is onjuist. (dit proefschrift) 

2. Werknemers en werkgevers op kinderdagverblijven zijn onvoldoende op de 

hoogte van het beroepsgebonden risico op infectie met bepaalde 

kinderziekten. (dit proefschrift) 

3. Surveillance van geïmporteerde malaria zegt weinig over het risico op 

infectie in malaria endemische landen. (dit proefschrift) 

4. Avontuurlijk reizen geeft geen verhoogd risico op het verkrijgen van hepatitis 

B infectie; het hebben van een avontuurtje tijdens de reis daarentegen wel. 

(dit proefschrift) 

5. Een toename van seksueel risicogedrag van mannen die seks hebben met 

mannen leidt niet vanzelfsprekend tot een toename van alle seksueel 

overdraagbare aandoeningen. (dit proefschrift) 

6. Een APC-analyse kan gebruikt worden om de onderlinge afhankelijke 

effecten van leeftijd (Age), periode (Period) en geboortejaar (Cohort), 

onafhankelijk en voor elkaar gecorrigeerd te beschrijven. (dit proefschrift) 

7. Het vaccinatieprogramma tegen hepatitis B voor mannen die seks hebben 

met mannen is effectief als de mannen met het hoogste seksueel 

risicogedrag (bijvoorbeeld bezoekers van een SOA polikliniek) bereikt zijn. 

(dit proefschrift) 

8. Modelleren is geen koud kunstje, maar een vorm van abstracte kunst.  

9. Het gebruik van de ‘Oxford comma’ is een academisch discussiepunt over 

opsommingen binnen de taalwetenschappen, en wordt daardoor helaas 

variabel toegepast in de Anglo-Amerikaanse medische literatuur. 

10. Iets lijkt altijd onmogelijk totdat het gedaan is. (Nelson Mandela) 


