
STELLINGEN 

1. Kindermishandeling in het gezin is een teken van onmacht van 

de ouders om tegemoet te komen aan de behoeften en de rechten 

van het kind. 

2. Kindermishandeling komt in sommige families van generatie op 

generatie voor. Het doorbreken van deze generatiecyclus is 

een belangrijke vorm van preventie. 

3. Aarzelend optreden bij de behandeling van kindermishandeling 

wordt in de hand gewerkt door een overschatting van de 

draagkracht der ouders en van de stabiliteit van het gezin. 

4. Groei en ontwikkeling bij het kind zijn evenzeer afhankelijk 

van liefdevolle zorg als van caloriën en nutrienten. Juist in 

de welvaartsstaat moet men in het bijzonder bedacht zijn op 

het v66rkomen en het voork6men van "emotional deprivation". 

Oude testament Spreuken XV:17. 

5. "In dubiis abstine" geldt niet bij het vermoeden van 

kindermishandeling. 

6. Bestrijding van kindermishandeling is burgerplicht. 

7. Het bureau vertrouwensarts inzake kindermishandeling dient 

een positie te blijven innemen, die onafhankelijk is van 

hulpverlenende instanties. 

8. Het monteren van een pianoscharnier in de deurpost is een 

belangrijke preventieve maatregel tegen het bekneld raken 

van de vingers, vooral bij kleine kinderen. 

9. De toekomstige gecombineerde opleiding van artsen tot 

kinderarts zal deels in een universitaire, deels in een 

niet-universitaire opleidingskliniek plaatshebben. Dit zal 

meer mogelijkheden bieden om te komen tot de zozeer gewenste 

samenwerking tussen universitaire en niet-universitaire 

klinieken - ook in zaken die niet direct de opleiding 

betreffen. 

10. De gunstige werking van orale anticoagulantia voor de 

behandeling van arteriële vaatafwijkingen is onvoldoende 

aangetoond. 



11. Voor de diagnostiek van cerebro-vasculaire aandoeningen is 

de carotisangiografie nog niet overtroffen door de thans 

beschikbare noninvasieve diagnostische methoden. 

12. De achterkant van het gelijk van het recht van de patiënt om 

kennis te nemen van de inhoud van zijn ziektegeschiedenis, 

is het recht van de arts om zijn onzekerheden over de ziekte 

van de patiënt voor zijn eigen gebruik in een privé dossier 

te noteren. 

13. Naast "vervroegde" uittreding ( V U T ) zou ook "verlate" 

uittreding tot de vrijwillige mogelijkheden moeten behoren. 

14. Als een "brede maatschappelijke discussie" noodzakelijk zou 

zijn voor alle problemen, waarover het Kabinet geen beslissing 

kan of wil nemen, zou ons land snel failliet zijn. 
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