
 

Stellingen 
1. Om de juiste student op de juiste plaats te krijgen is een selectieprocedure ontwikkeld aan 
de hand van kenmerken van de opleiding een stap in de goede richting. (Dit proefschrift)  

2. Door bij de selectie voor geneeskunde scholieren alvast te laten zien wat ze te wachten 
staat tijdens de studie door hen een ‘proefstudeerweek’ met afsluitende toetsing aan te 
bieden zal hun uitval verminderen. (Dit proefschrift) 

3. Scholieren die op eigen initiatief een betekenisvolle activiteit doen naast hun middelbare 
school moeten hierin gestimuleerd worden, ook al vallen hun cijfers bij het eindexamen 
daardoor lager uit. Het zal ze hogere cijfers opleveren in de klinische fase. (Dit proefschrift)  

4. Jezelf bewust aanmelden voor een selectieprocedure is een vorm van zelfselectie en leidt 
tot verminderde uitval door een betere verdieping in de studie van keuze. (Dit proefschrift) 

5. Selectie voor geneeskunde identificeert studenten die minder vaak uitvallen en hogere 
cijfers halen in de klinische fase van de studie in vergelijking met ingelote studenten. (Dit 
proefschrift) 

6. “The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the 
disease.” Sir William Osler 

7. “Palliative care is based not on prognosis but on need and is an essential component of 
comprehensive care for critically ill patients from the time of ICU admission” Aslakson RA, Curtis JR, 

Nelson JE. The Changing Role of Palliative Care in the ICU. Crit Care Med. 2014;42(11):2418–2428.  

8. “Female physicians adhere more to clinical guidelines, provide preventive care more 
often, use more patient-centered communication and provide more psychosocial counseling 
to their patients than do their male peers leading to 30-day lower mortality and readmission 
rates.” Therefore, the fact that there are more women in medical school is not an issue. 
Tsugawa Y, Jena AB, Figueroa JF et al. Comparison of Hospital Mortality and Readmission Rates for Medicare Patients Treated by Male vs 
Female Physicians. JAMA Intern Med.2017;177(2):206–213. 

9. De eeuwige strijd van een werkende moeder kan worden overwonnen door haar 
managementvaardigheden te versterken. Een goede planning, organisatie en vooral 
delegeren is de sleutel tot het hebben van zowel een succesvolle carrière als kinderen 
zonder je schuldig te voelen. 

10. Te veel nadruk op de (verkorting van de) opleidingsduur tot medisch specialist zal de 
kwaliteit van de ‘jonge klare’ schaden. Individualisering van de opleiding daarentegen zal die 
juist verhogen.  

11. Generaliseren is altijd fout 


