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STELLINGEN 

1. Er bestaat een relatie tussen de menopauzale status en een verminderd 

welbevinden, maar daarbij is de graad van verminderd welbevinden ge
ring en klinisch niet relevant 

Dit proefschrift 

2. Wanneer een huisarts pre- en postmenopauzale vrouwen zou uitleggen 
dat opvliegers en (nachtelijk) zweten normaal zijn, zal het welbevinden 
van deze vrouwen waarschijnlijk verbeteren. Dit kan gezien worden als 

substitutie voor hormonale therapie van deze verschijnselen. 
Dit proefschrift 

3. De climacteriele status als zodanig leidt niet tot meer doktersbezoek. Een 
slechtwelbevinden en -losdaarvan - het idee datde overgang behandeld 
moet worden, doen dit weI. 

Dit proefschrift 

4. Het doorgaan met menstrueren of weer gaan menstrueren na de meno

pauze is niet devoornaamste reden voorvrouwen om hormoonsubstitu

tietherapie te weigeren. 

Dit proefschrift 

5. Bij ontbreken van zogenaamde typische overgangsklachten zoals opvlie
gingen, (nachtelijk) zweten en menstruatiestoornissen, dient de huisarts 
geen hormoonsubstitutietherapie voor te schrijven. 

Dit proefschrift 

6. De toedieningsvorm van hormoonsubstitutietherapie maakt geen ver
schil voor de therapietrouw. 

Ditproefschrift 

7. De wens om in de late postmenopauze nog zwanger te kunnen worden 

kan verklaard worden uit de behoefte om de dreigende korting in de 

toekomst op de AOW te compenseren middels kinderbijslag. 



8. In de praktijk blijken geen absoluut discriminerende PSA-waarden te 
bestaan tussen patienten met of zonder een prostaatcarcinoom. Voor de 

detectie van het prostaatcarcinoom blijven recta a I toucher en transrectale 

echografie onontbeerlijk. 
Bangma CH, Bleijenberg Bq Schroder FH. Ned Tijdschr Ceneesk 7994; 
738:873-77. 

9. Organisatie en uitvoering van het onderzoek op cervixcarcinoom doorde 
huisarts is patientvriendelijk, kostenbesparend en voor de praktijk weinig 
belastend. 

10. De vis medicatrix naturae is door de eeuwen heen een zeertrouwe bond

genoot van de medische professie. 

11. Acupunctuur prikkelt de reguliere geneeskunde. 

12. Vooreen goede communicatie tussen huisarts en specialist, nodig om de 
patientenzorg op een lijn te krijgen, dient in de specialistenopleiding een 

ruime stage huisartsgeneeskunde te worden opgenomen. 

13. Het voornemen geen sigaretten meer op te steken gaat vaak in rook op. 

14. Een bonus en malus regel in de ziektekostenverzekering is verwerpelijk. 

Deze regel doet meer kwaad dan goed. 

15. Television is more interesting than people. If it were not, we should have 
people standing in the corners of our rooms. 
Alan Coren 




