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STELLINGEN

Zeer ten onrechte is in de nieuwste versie van de "International Classification of Diseases" geen "Classification of Impairments and handicaps" opgenomen.
Manual of the international statistical classification of diseases
injuries and causes of death, World Health Organization, Geneva,
1977.
Wood, Ph.H.N., Classification of impairments and handicaps, World
Health Organization, Geneva, 1975.
II
De leeftijdsspecifieke sterfte onder lichamelijk gehandicapten met een aan
geboren aandoening is niet hoger dan die onder de totale bevolking, als
tenminste de leeftijd van 5 jaar eenmaal bereikt is.
Dit proefschrift.
III
Onderzocht dient te worden of het verschijnsel dat lichamelijk gehandicapten met een (zeer) zware loopstoornis minder vaak een revalidatie-behandeling hebben genoten naarmate zij ouder zijn al of niet terecht is.
Dit proefschrift.
IV
Huisartsen dienen goede wegwijzers naar voorzieningen voor lichamelijk gehandicapten t e z i j n .
Dit proefschrift.
V
In plaats van een herhaling van het onderhavige onderzoek met dezelfde
doelstelling en opzet verdient het aanbeveling verschillende typen van onderzoek met verschillende doelstellingen toe te passen.
Dit proefschrift.
VI
Vervanging van het begrip "invalide" in de Algemene Burgerlijke Pensioenwet door het begrip "arbeidsongeschikt" naar analogie van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
zou voor de betrokkenen minder stigmatiserend en in het algemeen minder
verwarrend zijn.
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, Schuurman en Jordens 151,
Zwolle, 1976.
Algemene Burgerlijke Pensioenwet, Schuurman en Jordens 17,
Zwolle, 1977.
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Schuurman en Jordens
162, Zwolle, 1975.
VII
Het feit dat de vrouwelijke levenswijze relatief meer tot gehandicapt-zijn
lijkt te leiden en de mannelijke tot relatief hogere sterfte, zou een anti
reclame kunnen vormen voor de emancipatie van mannen en vrouwen.
Fennis, H.W.J.M., Medische demografie van bejaarden: bevolking,
sterfte, ziekte en invaliditeit, T.N.O., Leiden, 1973.
Maandstatistiek van bevolking en volksgezondheid, jaargang 19 supplement, Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage, 1971.
Dit proefschrift.

VIII
De toename van het aantal (gehuwde) vrouwen die beroepsarbeid verrichten
impliceert dat het nationaal-economisch gezien interessanter wordt om
maatregelen te treffen teneinde de wachttijden in dokterswachtkamers te
verkorten.
De leefsituatie van de nederlandse bevolking 1974, Deel 1 Kerncijfers, Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage, 1975.
Sociaal en cultureel rapport 1976, Sociaal en Cultureel Planbureau,
's-Gravenhage, 1976.
Statistisch zakboek 1977, Centraal Bureau voor de Statistiek,
s-Gravenhage, 1977.
Velden, H.G.M. van der, Huisvrouw- huisarts- huisgezin, Nijmegen,
1971.
1

IX
Het is in de huidige tijd onacceptabel dat het Rijksambtenaren Reglement
en het Promotiereglement Landbouwhogeschool de ambtenaar respectievelijk
de promovendus overwegend met " h i j " aanduiden. De eerstvolgende uitgave
van beide reglementen dient ofwel overwegend in de "zij"-stijl ofwel consequent in de "hij/zij"-stijl opgesteld te worden.
Algemeen Rijksambtenaren Reglement, 's-Gravenhage, 1977.
Promotiereglement Landbouwhogeschool, Wageningen, 1977.
X
In geval van een huwelijk waarvan beide partners een inkomen genieten
dienen beide aanspraak te kunnen maken op dezelfde belastingvrije som,
bijvoorbeeld het gemiddelde. van de belastingvrije som voor de tariefgroepen 1 en 4.
De belasting-almanak 1977, Elseviers weekblad, Amsterdam, 1977.
XI
De Jager en Mok zijn onvoldoende geinformeerd omtrent bepaalde gegevens
waarover het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikt.
Jager, H. de en A.L. Mok, Grondbeginselen der sociologie, Leiden,
1974, pagina 6 laatste alinea.
XII
Afgestudeerden zijn in hoge mate gebaat bij het periodiek volgen van pos'tacademiaal onderwijs dat gericht is op globale voorlichting over nieuwe
ontwikkelingen op eigen en aangrenzend terrein.
XIII
Het ministerie
tie voortgezet
verstedelijkte
- organisaties

van onderwijs en wetenschappen respectievelijk de inspeconderwijs zouden de adoptie van Scholen uit stedelijke en
gebieden door regionale of lokale landbouwverenigingen/
moeten stimuleren.

XIV
Het wäre te wensen dat de erfgooiersorganisatie in liquidatie (Stad en
Lande van Gooiland) de bereidheid zou tonen een fonds van grotere omvang
dan tot nu toe besloten werd te vormen voor het bewaren van archivaria en
voorwerpen uit het vroegere agrarisch bedrijf.
Een lagere slotuitkering aan de leden zou daar een goede basis voor
vormen.
XV
Stellingen uit de dissertatie getrokken zijn overbodig; die welke daarbuiten vallen zijn al te vaak niet meer dan een kwasi vertoon van een breder
terrein van Studie en ontwikkeling.
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