
Stellingen behorend bij het proefschrift van HJ.Tap: 
DE VRIJ-GEVESTIGDE FYSIOTHERAPEUT GECONTROLEERD 

1. De thans aanwezige rigiditeit in de controlemaatregelen voor de 
fysiotherapie is te vergelijken met de acute lumbago, in die zin dat beide op 
korte termijn ontspanning behoeven. 
Dit proefschrift. 

2. Ziekenfondsen zouden door de wetgever in staat moeten worden gesteld, een 
op hun verzorgingsgebied afgestemde kwantitatieve en kwalitatieve fysiothera
peutische zorg te verstrekken. 
Dit proefschrift. 

3. Als verwijzende artsen op dezelfde wijze antibiotica zouden voorschrijven 
als zij fysiotherapie aanvragen, zouden de voorgeschreven hoeveelheden 
antibiotica onacceptabel zijn. 
Dit proefschrift. 

4. Wat Freud ontdekte is waar: we moeten met een list tot bewustwording 
worden verleid en onze ware aard bijna toevallig, door middel van grappen of 
versprekingen ontdekken. 
M.Bergman. 

5. Het is altijd wenselijk dat sociale afwijkingen zoals het voetbalvandalisme, 
door de rede (van binnenuit en niet door niterlijke dwang) worden gecor
rigeerd, omdat de rede een sociale kracht is die mensen kan verbinden en 
tegenstellingen kan verzoenen. 
AConstandse. 



6. In laatste instantie wordt elk gezag in stand gehouden door de dreiging met 
fysieke machtsmiddelen, waarvan de !eden van een gemeenschap zich misschien 
niet altijd bewust zijn, maar die plaats vindt zodra de dominante waarden 
werkelijk van buitenaf of van binnenuit in gevaar worden gebracht. 
W.F.Wertheim. 

7. Het feit dat van het totale bedrag dat jaarlijks aan toneelsubsidies wordt 
uitgekeerd minder dan 10% ter beschikking staat voor het jeugdtoneel, duidt op 
een flagrante culturele discriminatie van dit dee! van onze bevolking. 

8. Dissertaties worden gekenmerkt door risicoloos taalgebruik. Dit verkleint de 
bruikbaarheid. 

9. Nude veiligheidskeuring voor personenwagens wettelijk verplicht is, 
kan de intercollegiale toetsing bij medische specialisten niet meer als vrij
blijvend worden opgevat. 

10. Het verdient aanbeveling hockey-wedstrijden voor mini's (kinderen jonger 
dan 10 jaar) te Iaten leiden door speciaal daarvoor opgeleide scheidsrechters. 

11. Wat juist gedacht is kan nooit volledig worden uitgeroeid. 
T.WAdorno 

12. Het bij regenachtig weer betreden van de buitenliggende trappenhuizen en 
parkeergelegenheden van het complex Hoboken, is een regelrechte uitnodiging 
tot een onvrijwillig bezoek aan de afdeling heelkunde van het academisch 
ziekenhuis Dijkzigt. 

13. So much is said and little is new. 
David Bowie 


