
STELLINGEN 

1. De kwaliteit van de opleiding tot medisch specialist zal belangrijk 
verhoogd kunnen worden door de jaarlijkse beoordeling van de 
assistent-geneeskundige-in-opleiding in handen te leggen van het gehele 
opleidingsteam, onder gebruikmaking van een per specialisme uit te werken 
checklist die een uitvoerige omschrijving geeft van de te beoordelen 
aspecten van klinische competentie op het desbetreffende specialistische 
gebied. 

Dit proefschrift 

2. In het algemeen verdient het de voorkeur de afstemming van de opleiding 
tot medisch specialist op de beroepsuitoefening te verbeteren door 
differentiatie van bestaande opleidingen en het aanbieden van 
voortgezette opleidingen na registratie, in plaats van door het erkennen 
van nieuwe specialismen. 

Dit proefschrift 

3. De nadere uitwerking van de aard van de bekwaamheid van de beoordelaar 
dient centraal te staan bij het verder ontwikkelen van de methodologLsche 
grondslag van de collegiale beoordeling en de connoisseur-based studie. 

Dit proefschrift 

4. Het is gewenst in visitatiecommdssies, de Specialisten Registratie 
Commissie en het Centraal College, personen op te nemen die los staan 
van de medische professie, de overheid en de voorwaardenscheppende 
organisaties in de gezondheidszorg, teneinde een rechtstreekse inbreng 
van gebruikers van gezondheidsvoorzieningen in de totstandkoming en 
uitvoering van het beleid van het Centraal College mogelijk te maken. 

Dit proefschrift 

5. De w~Jze waarop de Studierichting Algemene Gezondheidszorg van de Erasmus 
Universiteit zich onderwerpt aan het oordeel van het Programme Review 
Committee van de European Association for Programmes in Realth Services 
Administration (EAPHSS) is een goed voorbeeld van hoe in Nederland de 
kwaliteitsbewaking van universitaire opleidingen geregeld moet worden. 

6. Het omzetten van de vakgroep Onderwijs-Research van de Faculteit der 
Geneeskunde van de Erasmus Universiteit in een centrale dienst betekent 
een versterking van de invloed van het College van Bestuur op het 
facultaire onderwijs en is alszodanig een inbreuk op de professionele 
autonomie van de betrokken faculteit en de daarin aanwezige vakgroepen. 

Mintzberg, The Structuring of Organizations 



7. Tot dusverre is onvoldoende aandacht besteed aan de mogelijkheid, naast 
een biologische evolutieleer een theorie van de evolutie van het 
menselijk bewustzijn te ontwikkelen. 

J. Jaynes, The or~g~n of consciousness in 
the breakdown of the bicameral mind 

8. De aanvaarding van de ontcijfering van het Lineair B door archeologische 
onderzoekers vertoont de kenmerken van een paradigmaverandering, zoals 
die door Thomas Kuhn zijn aangegeven. 

J. Chadwick, De ontcijfering van 
Griekenlands oudste schrift 

9. Theoretische inzichten in de grenzen van de bestuurbaarheid van 
organisaties en netwerken dienen ten grondslag te liggen aan het 
herdefiniëren van de taken van de Nederlandse overheid. 

C- Hood, The limits of administration 

10. Bij het beoordelen van de kwaliteit van de zorg moeten meer maatstaven 
worden ontleend aan de opvattingen van de patiënt. 

A- Donabedian, The definition of quality 
and approaches to its assessment 

11. De vervloekingen die op een aantal kleitabletten uit de bibliotheek van 
koning Assurbanipal zijn aangebracht en die zich richten tegen personen 
die niet voorzichtig met de tabletten omgaan, ze niet in het rek 
terugleggen of ze zich toeëigenen, wijzen er op dat de problemen van 
bibliothecarissen niet tijdgebonden zijn. 

G. Conteneau, Zo leefden de Babyloniërs 
en Assyriërs 

12. Het verdient aanbeveling dat tandartsen, ter voorkoming van 
behandelkamerinfecties, uitsluitend gebruik maken van wegwerpbekertjes 
als zij hun patiënten de mond laten spoelen. 

13. Omdat werknemers mondige burgers z~Jn, is het noodzakelijk dat ze in 
het kader van de herziening van het stelsel van sociale voorzieningen 
de mogelijkheid krijgen zelf te beslissen of ze in aanvulling op de AOW 
een pensioenvoorziening zullen opbouwen en zoja, waar zij dat zu·llen 
doen. 

14. Wie zoekt te leren leert te zoeken. 
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