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1.. In populaties met een hoge levensverwachting is de gezonde 
levensverwachtingg een gevoeliger indicator voor veranderingen in de 
volksgezondheidd dan de levensverwachting zelf. (dit proefschrift) 

2.. In gezondheidsstatistieken dient de gezonde levensverwachting net zo 
routinematigg te worden opgenomen als de levensverwachting, (dit proefschrift) 

3.. De volksgezondheid wordt onvoldoende en soms zelfs onjuist in beeld gebracht 
alss volksgezondheidsproblemen niet worden gedifferentieerd naar ernstniveau. 
(dit(dit proefschrift) 

4.. De afname van de ziektevrije levensverwachting betekent niet per se een 
verslechteringg van de volksgezondheid, (dit proefschrift) 

5.. De sociaal-economische kloof in ziektevrije jaren is het laatste decennium 
smallerr geworden omdat de hoge sociaal-economische groepen er naar 
verhoudingg meer op zijn achteruit gegaan, (dit proefschrift) 

6.. Terwijl vrouwen bij geboorte een hogere levensverwachting hebben dan 
mannen,, brengen zij relatief en absoluut meerjaren door in ongezondheid, (dit 
proefschrift) proefschrift) 

7.. Om een goed beeld te krijgen van de dynamiek in de volksgezondheid dienen 
verschillendee volksgezondheidsconcepten (zoals chronische ziekten, 
beperkingen,, ervaren gezondheid, welbevinden) naast elkaar te en niet in 
plaatss van elkaar te worden toegepast, (dit proefschrift) 

8.. De gebreken die volgens de zegswijze met de ouderdom gepaard gaan, hebben 
voornamelijkk betrekking op chronische aandoeningen en veel minder op 
beperkingen,, (dit proefschrift) 

9.. Participatie dient niet (zoals de International Classification of Functioning, 
Disabilityy and Health stelt) uitsluitend gedefinieerd te worden in termen van de 
daadwerkelijkee uitvoering van activiteiten, maar ook in termen van 
regievoeringg en autonomie. (Perenboom RJM &  Chorus AM]. Disability and 
Rehabilitation,Rehabilitation, 2003; 25(11-12) 577-587) 

10.. Concurrentie en marktwerking staan haaks op het beleidsvoornemen om aan 
zorgverzekeraarss de regierol in de gezondheidszorg toe te kennen. 

11.11. Het (internationale) gezondheids(zorg)onderzoek is in hoge mate gebaat bij het 
gebruikk van uniforme concepten, classificaties en coderingen, (naar stelling 10 
uituit het proefschrift van GAM van den Bos, 1989). 

12.. Het schrijven van een proefschrift draagt niet bij aan een gezonde 
levensverwachting.. Het feest na afloop van de promotie wel. 




