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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Pushing and pulling in relation to 
musculoskeletal complaints 

van Marco Hoozemans 

1. Voor het bepalen van de blootstelling aan activiteiten op groepsniveau zijn weinig 

observaties bij veel mensen te prefereren boven veel observaties bij weinig mensen. 

(dit proefschrift) 

2. Weten is - helaas - veel meten, (ditproefschrift) 

3. Ook bij duwen en trekken gaat schouderhoogte boven heuphoogte, (ditproefschrift) 

4. Epidemiologische en biomechanische studies vullen elkaar aan in het onderzoek naar de 

effectiviteit van ergonomische aanbevelingen, (ditproefschrift) 

5. Duwen en trekken is meer een last voor de schouders dan voor de rug. (dit proefschrift) 

6. Prospectieve cohort studies met vragen naar klachten in de afgelopen jaren lijken minder 

geschikt voor onderzoek naar de etiologie van episodische klachten, (dit proefschrift) 

7. Waar wordt getrokken, wordt ook geduwd, en andersom, (dit proefschrift) 

8. Wanneer de collega's van een werknemer die geobserveerd wordt zeggen dat ze hem of 

haar nog nooit zo hard hebben zien werken terwijl het nog nooit zo rustig is geweest, 

wordt de representativiteit van de observatie twijfelachtig. 

9. Meet vooral geen tweede keer want dat levert variatie op. (X2001 congres, Göteborg, 

Zweden) 

10. Als je het niet trekt kan een duwtje helpen. 



The studies described in this thesis were carried out at the Coronel Institute for Occupational 

and Environmental Health, AwCOGG Amsterdam Centre for Research into Health and 

Health Care, Academic Medical Centre / University of Amsterdam, The Netherlands 

Cover design: Niko Macura, Santpoort-Noord 

Printing office: Grafisch bedrijf Ponsen & Looijen b.v., Wageningen 

CIP gegevens Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 

Hoozemans, Marcus Jacobus Maria 

Pushing and pulling in relation to musculoskeletal complaints / Marcus Jacobus Maria 

Hoozemans. 

- Amsterdam: Academisch Medisch Centrum / Universiteit van Amsterdam, Coronel Instituut 

voor Arbeid, Milieu en Gezondheid 

Thesis Universiteit van Amsterdam. - With réf. - With summary in Dutch. 

ISBN 90-64646-38-4 

© 2001 M.J.M. Hoozemans. 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without the author's 

written permission. 


