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Stellingenn behorende bij  het proefschrift van 
11 IJ van der  Zaag - Loonen 

1010 oktober 2002 

1.. Een kind heeft niet alleen recht op structuur, het feit dat kinderen de 7-
puntss Likert schaal prefereren boven de visueel analoge schaal geeft aan 
datt zij daar ook behoefte aan hebben. (ditproefschrift) 

2.. De incidentje van IBD vertoont geen piek gedurende de puberteit zoals 
eerderr gesuggereerd, doch slechts een stijgende lij n met de leeftijd. 

(dit(dit proefschrift) 

3.. Voor het vaststellen van de incidentie van chronische ziekten zijn 
registratiess die afhangen van actieve melding door artsen zeer gevoelig 
voorr case ascertainment bias doordat de praktische waarde van het 
meldenn voor hen vaak onduidelijk is. (ditproefschrift) 

4.. Artsen menen vaak de belasting die diagnostische en therapeutische 
handelingenn inhouden voor een patiënt te kunnen beoordelen, maar in 
werkelijkheidd is dit niet zo. Daardoor dienen al deze handelingen 
aantoonbaarr bij te dragen aan het verbeteren van het welzijn van de 
patiëntt (dit proefschrift) 

5.5. Patiënten moeten actief en frequent betrokken worden bij de 
ontwikkelingg van instrumenten die hun eigen welzijn onderzoeken. 

(dit(dit proefschrift) 

6.. De openbare verdediging van een medische dissertatie dient in het Engels 
tee geschieden, indien men wetenschappelijk internationaal wil kunnen 
competee ren. 

7.. A good doctor treats both the patient and the disease. (Americanproverb) 

8.. Het woord (vermagerings-)'dieet' zou in de nieuwe Van Dale vervangen 
moetenn worden door het woord: 'die-eet-niet'. (PLMLoonen) 
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