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Stellingen 

9. Vergelijken we de voorrangsbehandeling van zieke werknemers met de 

ontwikkeling van de voorrangsregels in het verkeer, dan staan we pas aan 

het begin van een nog complexer wordende gezondheidszorg. 

10. Mensen zijn voornamelijk genegen om hun gedrag te veranderen als het 

hen meer gewin, genot of gemak oplevert. (vrij naar Kappetijn, 1989) 

11. Het definieren van het begrip 'kwaliteit van leven' vertoont veel 

overeenkomst met de parabel van de dde blinden die een olifant moesten 

beschrijven. De eerste vaelt zijn slurf en zegt: "... dit beest is zacht, 

rubberig en beweeglijk ... ", de tweede vaelt zi;n staart en zegt: !t ... welnee 

het is wei beweeglijk, maar ook hard en heeh stekels ... !! en de derde vaelt 

een poot en zegt: "". jullie hebben het anebei verkeerd: het is juist groot, 

dik en statisch ... It. 

12. Het invoeren van QALY -, DALY - en gelijksoortige normen, is geen 

oplossing voar de efficiencyproblemen in de gezondheidszorg. In tegendeel, 

het maakt van artsen boekhouders. 

13. Terwijl in het bedrijfsleven carriere maken vaak beschreven wordt met het 

zelfstandig naamwoord 'promotie', is dat in de wetenschap met het 

werkwoord 'promoveren'. 

14. Indien Skinner gelijk heeft met zijn theorie die zegt dat een respons pas 

vaker op zal treden als er een beloning op voIgt, dan is de lage opkomst 

bi; verkiezingen zeer verklaarbaar. 

15. Op mondiale lijsten van het aantal vrouwen op hoge posmes staat 

Nederland nog achter landen als Zambia en Mozambique. Dit zou kunnen 

verklaren waarom wetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse 

universiteiten herhaaldelijk beoordeeld wordt als een hoogvlakte zander 

echte pieken. 



Stellingen 

1. Patienten met een pessirnistische instelling hebben een reladef haag risico 

op het ervaren van psychologische problemen, zowel voor als na een 

coronaire bypass-operatie. Preoperatieve screening op dit kenmerk 15 van 

groat belang voor het vroegtijdig identificeren van dergelijke fisica

patienten. Dit proeficbrift 

2. De periode voor de operatie wordt door de meerderheid van de patlenten 

als meer beangstigend en deprimerend ervaren dan de peri ode na de 

operatie. Met het DOg op lange wachttijden verdient voorzorg minstens 

zoveel aandacht als nazorg. Dit proe/schrift 

3. De bevinding dat vrouwen meer angst en depressie rapporteren dan mannen, 

zowel voor als na de operatie, betekent niet dat vrouwen een hoger fisieo 

hebben op het ervaren van angst en depressie. Dit proeficbrift 

4. Het is een misvatting om te denken dat een bruikbaar model een perfecte 

weergave van de complexe werke1ijkheid zou moeten zijn. Dit proeficbrift 

S. Het functionele herstel na een hartoperatie is in het algemeen meer 

afhankelijk van psychologische dan van lichamelijke f.ctoren. (naar 

Schwarzer, 1996) 

6. De cognitieve achteruitgang na een open-hart operatie, zowel op korte als 

lange termijn, wordt overschat. (Dijkstra, 1997) 

7. Ten onrechte lijken leeftijd en motorische uitval bepalender voor de gang 

van CVA-patienten door de gezondheidszorg dan de aard en de ernst van 

cognitieve stoornissen en gedragsveranderingen. (CBO, Consensus 

Cerebrovasctllair Accident, 1991) 

8. De stelling van Holland (1977) "Aphasics communicate better than they 

talk!! kan ook omgedraaid worden. 


