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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Socioeconomic inequalities in work and health 

1. Een lage sociaaleconomische positie in combinatie met een andere 

risicofactor geeft vaak meer risico voor de gezondheid dan de som der 

delen (dit proefschrift).  

 

2. Beleid gericht op het verkleinen van sociaaleconomische verschillen in 

werk en gezondheid dient specifiek te zijn per leeftijdsgroep (dit 

proefschrift). 

 

3. Vooral in het vroege werkleven kan meer aandacht voor de psychische 

gezondheid van mensen met een laag opleidingsniveau sterk bijdragen 

aan hun kansen op de arbeidsmarkt (dit proefschrift). 

 

4. Het streven naar een langer werkleven moeten we uitwerken naar 

sociaaleconomische positie (dit proefschrift).  

 

5. De combinatie van een lage sociaaleconomische positie en een 

familiaire belasting voor type 2 diabetes moet bij de huisarts een bel 

doen rinkelen (dit proefschrift). 

 

6. Voor het behalen van een hoge deelname op de basismeting van 

biobank studies in de algemene bevolking is een persoonlijke 

benadering een vereiste (dit proefschrift). 

 

7. Man cannot remake himself without suffering, for he is both the 

marble and the sculptor (Alexis Carrel). 

 

8. Health promotion efforts that are not targeted at the poor are likely to 

increase socioeconomic status disparities (Nancy Adler). 

 

9. Weten is nog geen doen (WRR). 

 

10. Voorkomen is beter dan genezen (Desiderius Erasmus). 

 

 


