
STELLING EN 

1. "The term 'general practice' means many things to many people with few 
agreeing on a single definition. " 
Peterson OL, Andrews LP, Spain RS, Greenberg BG. An analytic study of Nonh 
Carolina general practice 1953-1954. J Med Educ 1956; pan 2, p. 98. 

2. Her begrip taakopvatting heeft vele betekenissen. 
Dit proefschrift. 

3. In het verleden is vee! onderzoeksenergie verloren gegaan in het steeds opnieuw 
bedenken van wat men onder taakopvatting verstaat en hoe men dit begrip zou 
kunnen meten. Onvoldoende is gebruik gemaakt van eerder onderzoek, waardoor 
veel van deze onderzoekingen weinig hebben bijgedragen aan de vermeerdering 
van ons inzicht in de taakopvatting van huisartsen. 
Dit proefschrift. 

4. Binnen de gezondheidszorg is de huisarts vaak onderwerp van onderzoek, 
wanneer we dit vergelijken met andere specialismen. Dit verklaart deels waarom 
regelmatig niet-huisartsen tot hoogleraar in de huisartsgeneeskunde worden 
benoemd: dit gebeurt op grond van hun inzicht in het verschijnsel huisarts. 

5. De gewoonte om in medische en sociaa!-wetenschappelijke artikelen te verwijzen 
naar boeken, zonder hoofdstuk- of paginanummers te vermelden, komt voort uit 
luibeid en resulteert in oncontroieerbaarheid. 

6. De behoefte aan originaliteit van sociaal-wetenschappelijke onderzoekers vormt 
een belemmering voor het hergebruik van eerder ontwikkelde meetinstrumenten. 

7. Het promotiereglement van de Erasmus Universiteit Rotterdam Uuni 1990) is 
onduidelijk ten aanzien van de (on)mogelijkheid om stellingen bij te voegen die 
betrekking hebben op de inhoud van het proefschrift. 

8. Ret in de fase van data-analyse verwijderen van vragen op grand van zogenaam
de scheve verdeling van de beantwoordingsfrequenties is uit het oogpunt van 
data-analyse niet nodig. Bovendien getuigt het van weinig zorgvuldigheid ten 
opzichte van de respondenten. 



9. De opvallende overeenkomst in betekenis van bet spreekwoord "to pull oneself 
up by one's own bootstraps" en bet verhaal van de Baron van Miinchhausen die 
zichzelf aan de baren optrok uit bet moeras berust waarscbijnlijk niet op histori
sche venvantschap. 
Whiting BJ. Modem proverbs and proverbial sayings. Cambridge MA: Harvard 
University Press, 1989, p. 67. Wackennann E. Mii.nchhausiana. Stungart: 
Eggen. 1969, p. 41, p.60. 

10. "To learn about data analysis, it is right that each of us try many things that do 
not work." 
Tukey JW. Explorawry data analysis. Reading: Addison-Wesley, 1977, p. viii. 

11. Het hergebruik van eerder verzamelde enqui:tegegevens dient krachtig gestimu
leerd te worden. Hierdoor worden niet aileen kosten en energie bespaard, maar 
ook wordt een bijdrage geleverd aan bet probleem van de onderzoeksmoeheid. 

12. Veel huisartsen oefenen hun praktijk uit in groepsverband. Wanneer men 
uitspraken wil doen over praktijken, is bet daarom onjuist om een aselecte 
steekproef te trekken van huisartsen. 

13. Bij afstanden tussen waning en werkplek tot 15 kilometer is de fiets bet vervoer
middel van eerste keuze. 

14. De subjectieve beleving van de omvang van bet kindertal door de ouders hangt 
niet lineair samen met de werkelijke omvang. De veranderingen die aile volgende 
kinderen teweegbrengen zijn gering vergeleken bij die van bet eerste kind. 

15. Enquetemoeheid is een nog weinig begrepen symptomencomplex. Ons inzicht in 
deze aandoening wordt bemoeilijkt door de weerstand bij patienten om zich (nog 
eens) te Iaten onderzoeken. 
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