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Stellingen behorende bij het proefschrift 

The effect of risk factors on disability 

Mieke Reuser 

 

1. Een hogere BMI leidt niet tot meer sterfte, behalve bij ernstig zwaarlijvigheid. Het is aannemelijk 

dat de zeer sterk gedaalde sterfte aan hart- en vaatziekten hiervan de oorzaak is. (dit proefschrift) 

 

2. Mensen met overgewicht en matig zwaarlijvigheid leven niet korter dan mensen met normaal 

gewicht, maar leven wel aanzienlijk langer met een fysieke beperking. (dit proefschrift) 

 

3. Hoog opleidingsniveau vermindert de kans op en de duur van cognitieve beperkingen. (dit 

proefschrift) 

 

4. Rokers leven korter, zowel met als zonder beperkingen. (dit proefschrift) 

 

5. Met een toegenomen interesse in individuele levenslooptrajecten, waaronder 

gezondheidstrajecten, neemt de belangstelling voor microsimulatie toe. (dit proefschrift) 

 

6. Analytische gevoeligheidsanalyse is een nuttig instrument voor interventie-management omdat 

het helder de relatie weergeeft tussen ingreep en resultaat. (dit proefschrift) 

 

7. We leven langer, maar onze totale levensverwachting is korter geworden, omdat we niet meer in 

het eeuwig leven geloven.  

 

8. Het hebben van geluk is zeer ongelijk verdeeld. De beste voorspeller is eerder geluk. 

 

9. Er bestaat een magisch verband tussen de geboortedata van huwelijkspartners en hun 

echtscheidingskans. 

 

10. Het eindeloos verfijnen en programmeren van statistische modellen voor een promotie-

onderzoek vergroot de cognitieve reserve, maar ook de kans op een punthoofd. 


