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NormQuest
Reference Values for ROM
Instruments and Questionnaires

Stellingen:
1. Als een psychiatrische patiënt met stemmings-, angst- of somatoforme (SAS-) stoornissen op een
vragenlijst voor een SAS-stoornis scoort onder het 95ste percentiel van huisartspatiënten dan is dat een
argument voor terugverwijzing naar de huisarts (dit proefschrift).
2. Als een huisartspatiënt op een vragenlijst voor SAS-stoornissen scoort boven het 5e percentiel van
psychiatrische poliklinische SAS-patiënten dan is dat een argument voor verwijzing naar de tweede
lijn GGZ (dit proefschrift).
3. Of ze bekend zijn met SAS-psychopathologie of niet, vrouwen scoren hoger dan mannen op SASvragenlijsten. Het gebruik van genderspecifieke referentiewaarden verbetert daarom de verwijzing
vanwege SAS-stoornissen, zowel bij vrouwen als bij mannen (dit proefschrift).
4. De cut-off scores van vragenlijsten zijn niet leeftijdsafhankelijk, niet bij poliklinische psychiatrische
patiënten met SAS-stoornissen en ook niet bij huisartspatiënten. Het gebruik van leeftijdsgebonden
referentiewaarden draagt dus niet bij aan betere verwijzingen (dit proefschrift).
5. Een behandelstrategie wordt doelmatiger ingezet als naast een effectieve therapie en een goede
therapeutische relatie gebruik gemaakt wordt van Routine Outcome Monitoring (ROM) en de
bijbehorende referentiewaarden (dit proefschrift).
6. Nagenoeg alle in dit proefschrift onderzochte generieke- en stoornisspecifieke vragenlijsten
scores vertonen een niet- of log-normale verdeling in de huisartsgroep (ROM referentiegroep). Het
gemiddelde en de standaard deviatie voldoen daarom niet om er voor deze groep referentiewaarden
mee te karakteriseren (Solberg H., 1996; dit proefschrift).
7. Het is feitelijk normaal voor een normale populatie om een proportie abnormalen te hebben
(Gräsbeck R. & Saris N.E., 1969).
8. Referentiewaarden zijn eenduidig en streng. Het klinisch gebruik ervan dient echter contextafhankelijk
en dus met grote zorgvuldigheid te gebeuren (Solberg H., 2008).
9. Als mensen benaderd worden voor deelname aan onderzoek zoals dat naar referentiewaarden
van vragenlijsten dan hebben ze de neiging de relevantie van zulk onderzoek te onderschatten en de
gevraagde inspanning te overschatten. Omdat dat kan leiden tot response bias is goede voorlichting
zeer gewenst (Frohlich M.T., 2002).
10. De Nederlandse economie is mogelijk meer geholpen met het afschaffen van de pensioenplicht dan
met het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd.
11. ‘Minimal music’ (Philip Glass – Ludovico Einaudi) kan zorgen voor de benodigde ‘maximal
concentration’ tijdens het schrijven van een proefschrift.
12.Naast een algeheel rookverbod ter voorkoming van lichamelijke problemen bij restaurantbezoekers
zou een algeheel internetverbod geestelijke problemen kunnen voorkomen.

