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STELLINGEN 
Behorende bij het proefschrift 

Challenging the patient centred paradigm; 
designing feasible guidelines for doctor patient communication 

Jorinde Welmoed Veldhuijzen 
 
1. Dwarsliggers zijn nodig voor het leggen van het spoor naar de toekomst. (Dr Ir 

van der Lange)  
 

2. In het huidige gebruik van communicatie‘modellen’ in het onderwijs, is de term 
‘model’ een eufemisme voor richtlijn. (dit proefschrift) 

 
3. Huisarts-patiënt communicatie is situatie specifiek. Daardoor schieten 

generieke richtlijnen voor arts-patiënt communicatie hun doel voorbij. (dit 
proefschrift) 

 
4. Huisartsen communiceren patiëntgericht: ze proberen zowel hun consult-

doelen, als de communicatietechnieken die ze gebruiken om die doelen te 
realiseren af te stemmen op de voorkeuren, behoeften en mogelijkheden van 
de patiënt. (dit proefschrift) 

 
5. De match tussen de doelen die huisartsen en hun patiënten in consulten 

nastreven is beter dan op basis van de literatuur te verwachten viel. (dit 
proefschrift). 

 
6. Open source bewijst de effectiviteit van samenwerkend leren. 
 
7. Agiko’s (artsen in opleiding tot specialist en onderzoeker) hebben een 

driedubbel insiders perspectief, namelijk dat van lerende, arts en onderzoeker. 
Aangezien wat gezien wordt, bepaald wordt door wie er kijkt, leveren agiko’s 
een waardevolle bijdrage aan medisch onderwijskundig en kwaliteit van zorg 
onderzoek, mits zij de verschillende perspectieven goed kunnen hanteren. 

 
8. Indien onderzoekers de door hen verzamelde kennis standaard zouden 

toevoegen aan wikipedia, zou wetenschappelijke kennis veel transparanter 
zijn. 

 
9. Proberen de geest te ontrafelen door het brein te bestuderen, is als het 

begrijpen van een appelboom met behulp van quantum mechanica. 
 
10. Internet geeft burgers als groep macht ten opzichte van conglomeraten en 

totalitaire instituten zoals multi-nationals en dictaturen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat er zoveel pogingen gedaan worden de vrijheid van internet 
aan banden te leggen. 

 
11. In een wereld waarin mensen steeds minder het gevoel hebben dat ze in staat 

zijn een persoonlijke bijdrage te leveren aan een betere wereld, is wikipedia 
een van de belangrijkste hoopgevende ontwikkelingen. 


