
STELLINGEN 

1. Een nauwkeurige bepaling van het interventiegebonden effect bij 

een groep personen met een verhoogde bloeddruk door middel van de 

in dit proefschrift beschreven methode van regressie-ana1yse is 

in één huisartsenpraktijk (of een klein aantal huisartsenpraktij

ken samen), niet mo9elijk. 
(dit proefschrift) 

2. Het advies de daalsnelheid bij de bloeddrukmeting op 2 millimeter 

per seconde te houd1~n is in wezen onuitvoerbaar. 

3. Het bij wijze van proef staken van de medicamenteuze therapie 

(betablockers, diuretica en vaatverwijders) bij personen met een 
verhoogde bloeddruk die op bevredigende wijze sinds enige tijd 

(bijvoorbeeld een half jaar) zijn ingesteld, voorkomt enerzijds 

gebruik van niet noodzakelijke medicamenten terwijl het ander

zijds een positieve invloed heeft op de compliantie. 

4. Oe eis dat bloeddrukmeters regelmatig geijkt dienen te worden, 

hoort in een pakket van kwaliteitsbewaking. 

5. De huisarts neemt w1~liswaar de meest gunstige positie in bij de 

opsporing en behandeling van hypertensie, maar wordt er onder meer 

van weerhouden omdat de praktijkorganisatie niet is berekend op 

screening en behand1~ling van allen die daarvoor in aanmerking 

komen. 

6. Proctoscopie ·is voo1r de huisarts een middel dat hem een dieper 

inzicht verschaft in ancrectale afwijkingen. 

7. De bestrijding van de centrale bijwerkingen (met name duizeligheid) 

van indometacine met cinnirazine verdient nader onderzoek. 

8. Patienteninformatie binnen het arts-patient contact komt in de eerste 

plaats neer op geleqenheid geven aan de patient tot het stellen 

van vragen en het luisteren en kijken van de arts. 



9. Voor het handhaven en zeker voor het herstel van terrestrische 
natuurgebieden in Nederland is een op natuurbehoud gericht, eco-
1 ogi sch beheer van spoor- en wegbermen, slootoevers , heggen etc. 
onontbeerlijk. 

10. Het ludieke element in de promotie is ten onrechte in nHomo 

Ludens, proeve ener bepaling van het spelelement der cultuur" 
van J. Huizinga, niet aan de orde gesteld. 

11. De naam 11 0ostkapelle" vindt zijn oorsprong in de situering van de 
dorpsbebouwing direct ten oosten van de destijds aanwezige kapel 
(op de plaats van de tegenwoordige N.H.-kerk). 

12. Bij een kritische beschouwing van het sprookje van Assepoester 

moet geconcludeerd worden dat de prins voor het terugvinden van 
zijn geliefde een weinig sensitieve test gebruikte. 
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