
STELLINGEN 

Fysieke belemmeringen die er op dit moment in onze samenleving zijn, 
dienen zoveel mogelijk te worden opgeheven. Bij nieuwbouw dienen zij altijd 
vermeden te worden. 
dit proefschrift 

11 

Voor het vinden van oplossingen voor de problemen die gehandicapt zijn 
met zich mee brengt, dienen de eigen verantwoordelijkheid van de patient en 
de verantwoordelijkheid van de direkte omgeving zoveel mogelijk gestimuleerd 
te worden. 
dit proefschrift 

lil 

De intramurale zorg zoals bejaarden- en verpleegtehuizen dient waar 
mogelijk een meer extramurale, wijkgerichte functie te krijgen. 
dit proefschrift 

IV 

De in Nederland gebruikte doelstelling voor de jeugdgezondheidszorg luidt: 
"Het bevorderen en beveiligen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van 
jeugdigen". De wijze waarop deze doelstelling in praktijk wordt gebracht roept 
twijfels op met betrekking tot de effectiviteit en doet tekort aan de eigen 
verantwoordelijkheid van de ouders. 

V 

Het euthanasie vonnis van Rotterdam toegepast op alle vormen van doodshulp 
gaat voorlopig ver genoeg. Het moet niet alleen naar de letter maar ook naar 
de bedoeling worden toegepast. Het wettelijk toestaan van euthanasie brengt 
meer gevaren dan voordelen met zich mee. 



VI 

Het door de farmaceutische industrie, via de lekenpers en televisie reklame 
maken voor een nieuw preparaat, kan schade berokkenen aan de patienten 
door het bevorderen van ondeskundig gebruik. 

Vil 

De invoering van de budgetfinanciering stelt nieuwe eisen aan een ieder die in 
ziekenhuizen beslissingen neemt, met name aan de specialisten. 

VIII 

Het is gewenst dat bestuursleden van instellingen in de gezondheidszorg voor 
hun benoeming getoetst worden op managementcapaciteiten en inzicht in het 
medisch bedrijf. 

IX 

Vakliteratuur hoeft geen afspiegeling te zijn van de stand van zaken of de 
ontwikkelingen binnen een vakgebied. 

x 

De oplossing van het vraagstuk naar de zin van ons leven ligt niet in het vinden 
van een antwoord op dit raadsel maar in de erkenning dat er geen raadsel 
bestaat. 
Watzlawick 1970 



XI 

Hoe genuanceerder de prestatieverbetering is die men in een sport verwacht 
des te ongenuanceerder zal de sporter moeten zijn. 

XII 

De wet van de gemiddelde regressie indiceert dat na het behalen van een scherp 
gestelde limiet, de uiteindelijke sportprestatie tegen moet vallen. 

XIII 

Als er in de maatschappij minder objecten zijn die de pa ti ent attenderen op zijn 
beperkingen, dan zal hij zich, volgens de cognitieve dissonantietheorie van 
Festinger, niet alleen minder ziek voelen maar zich ook minder als zieke 
gedragen. 

XIV 

De kern van energie is dat het ons in beweging houdt. 

Stellingen behorend bij het proefschrift van P.G.J. Cornelissen: 
"Drempelvrees; een onderzoek naar de mobiliteit en sociale aspecten van 
reumatische aandoeningen". Rotterdam 15 februari 1984. 




