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Stellingen n 
behorendd bij het proefschrift 

"Fetall monitoring at home in high-risk pregnancy. An integrated clinical and 
economicc evaluation" 

1.. Vooral voor transmural innovatieve zorgprojekten geldt: 'zorg volgt geld' in 
dee experimentele fase, maar niet: 'geld volgt zorg' in de implementatiefase. 
DitDit proefschrift. 

2.. Een gerandomiseerd klinisch onderzoek, waarbij tenminste één interventie 
alleenn binnen de context van dit onderzoek beschikbaar is, en waarbij vooraf 
preferentiess over de interventies bestaan, leidt tot selectieve onderzoeks-
participatiee en niet generaliseerbare uitkomsten. Dit proefschrift. 

3.. Het verschil tussen ex ante en ex post preferenties kan zowel het gevolg zijn 
vann een leereffect als van cognitieve dissonantie reductie. Dit proefschrift. 

4.. Het uitvoeren van een klinisch vergelijkend onderzoek kan worden be-
schouwdd als 'pre-implementatie'. Dit proefschrift. 

5.. Bij uitkomst georiënteerd onderzoek ligt een superioriteitsdesign met een 
kosten-effectiviteitsanalysee doorgaans in de rede; bij proces georiënteerd 
onderzoekk past een equivalentiedesign met een kosten-minimisatie ana-
lyse. . 

6.. Procesutiliteiten kunnen zowel in de teller als in de noemer van de kosten-
effectititeitsratioo worden opgenomen. Theoretisch heeft het laatste de voor-
keur.. Dit proefschrift. 



7.. Bij het non-directief informatief ondersteunen van individuele medische beslissin-
genn is de vraag "Whose values count?" van ondergeschikt belang. 

8.. De toepassing van Kaplan-Meier analyse voor het modelleren van de willingness to 
payy als het geldbedrag waarbij de initiële preferentie verschuift ten gunste van een 
alternatief,, ondersteunt de gedachte dat 'tijd' 'geld' is. 

9.. Willingness to pay' is een methode die zowel geschikt is om immateriële effecten te 
waarderenn als om financieel beslissingsgedrag te simuleren. Methodisch stelt het 
eerstee doel hogere eisen aan validiteit, het tweede hogere eisen aan precisie. 

10.. Het oordeel over een appel is van weinig waarde zonder een appel én een peer 
geproefdd te hebben ('maitresse' bias). 

11.. 'Vrouwen en kinderen eerst' biedt geen hulp bij het bepalen van de dominantie van 
uitkomstmatenn in verloskundig onderzoek. 

Erwinn Birnie, 13 juni 2000 



Stellingen n 
Behorendd bij het proefschrift 

"Fetall monitoring at home in high-risk pregnancies". 

1.. Thuismonitoring van risicozwangerschappen is een kwalitatief gelijkwaar-
dig,, voor de zwangere aanvaardbaar en voor de maatschappij haalbaar 
alternatieff van zorg voor opname. 

DitDit proefschrift. 

2.2. Thuismonitoring van risicozwangerschappen vermindert het aantal opname-
dagenn antenataal in het ziekenhuis, zonder verschil in obstetrische en neo-
natalee uitkomst. 

DitDit proefschrift. 

3.. Prechtl's neurologisch optimaliteits concept is een betrouwbaar instrument 
voorr het meten van neonatale uitkomst. Echter tengevolge van inter-beoor-
delaarss variabiliteit heeft alleen een verschil van twee of meer punten op de 
neurologischee optimaliteitsscore klinische waarde. 

DitDit proefschrift. 

4.. Een patiënt is niet alleen een consument van gezondheidszorg, maar een kri-
tischee partner. Hulpverleners en patiënten dragen samen verantwoordelijk-
heidd voor goed afgestemde zorg. 

DitDit proefschrift. 

5.. Dankzij hun enorme oren en gevoelige neus kunnen olifantenvrouwtjes de 
rondzwervendee mannetjes tot op vele kilometers in de smiezen houden. De 
mannetjess gebruiken dezelfde zintuigen om vruchtbare vrouwtjes op te spo-
ren. . 

Dezee liefde op afstand kan ook voor de mens aantrekkelijk zijn. 



6.. Alhoewel de wereld verandert, in sommige opzichten ten goede, in andere ten 
kwade,, van een spoedig einde van de beschaving is echter vooralsnog geen sprake, 
M.M. van Rossem. 

7.. De mooiste toekomst is het verloren paradijs hervonden in een eigentijdse vorm. 
G.. WHlems. 

8.. Wie het kleine niet eert, is zowel het kleine als grote niet weerd. 

9.. Dat de schoonheid van de prehistorische vrouw een andere is dan het zogenaamde 
huidigee schoonheidsideaalbeeld, daarvan getuigen meerdere paleolithische 
venusbeeldjes. . 

10.. De hoeveelheid gevonden artefacten maakt het aannemelijk dat de Homo Erectus 
opp zijn zwerftocht door Europa langs de oevers van de Nederlandse rivieren heeft 
gekampeerd. . 

11.. Met het introduceren van keurmerken voor websites is internet niet langer een 
grotee plas van informatie waar een patiënt in rondzwemt tot hij aanspoelt op een 
exotischh eilandje. 

12.. De introductie van voortgangstoetsen in het curriculum van de opleiding voor 
gynaecologenn kan een extra leermoment opleveren wanneer gelegenheid tot na-
besprekingg van de toets mogelijk is. 

Wilmaa Monincx 
133 juni 2000 


