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Stellingen behorend bij het proefschrift 'Diabeteskennistoetsen in
de beroepsopleiding tot huisarts' van J. Zuidweg

1. Door het uitschrijven van een huisartsgeneeskundig kennis-
domein en het hierop baseren van kennistoetsen is het kennis-
niveau van deelnemers aan de beroepsopleiding tot huisarts op
adequate wijze vast te leggen W/f proe/sc/in/f).

2. Huisarts ken uw maat, houd het univariaat.

3. Goed onderzoek van de fundus oculi door de huisarts is alleen
mogelijk bij goede mydriasis van de pupil (cf CBO Consensus-
bijeenkomst diabetische retinopathie, Utrecht, 1991).

4. Het onderzoek op het bestaan van een afferent pupildefect is een
voorbeeld van een zeer simpele, eenvoudig uit te voeren, doch
zwaar onderbelichte onderzoeksmethode ( Kanski JJ. Clinical
Ophthalmology, Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford,1989).

5. Gezien de hoge mate van het optreden van comorbiditeit bij
patiënten met diabetes mellitus, dient de huisarts bij periodieke
controles hier bijzondere aandacht aan te besteden. De NHG
standaard diabetes mellitus type II is in dit opzicht niet expliciet
genoeg (cf. Schellevis F, Chronic diseases in general practice,
[dissertatie], Nijmegen, 1993).

6. Een belangrijk deel van de patiënten, die de huisarts consulteren
met klachten die kunnen wijzen op een depressief syndroom,
worden niet als zodanig herkend. Het invoeren van het hoofd-
stuk stemmingsstoornissen (Mood Disorders), uit de 'Beknopte
handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM UI-R' als
leerstof in de huisartsopleiding zou hieraan veel ten goede kun-
nen veranderen zowel met betrekking tot diagnostiek alsmede
met betrekking tot therapie.



7. Het handhaven van de solopraktijk als werkverband voor huis-
artsen zou bijzonder zwaar beargumenteerd moeten worden
versus het werken in groepsverband, behalve in gebieden, waar
dit om buitengewone redenen niet anders mogelijk is.

8. Routines in de praktische geneeskunde, zoals het opnemen van de
bloeddruk of het ausculteren van de longen kunnen op anthropo-
logische manier beschreven worden. Dat betekent dat ze vergelijk-
baar zijn met The American adolescent 'courtship dance', zoals
beschreven door Birdwhistell (Birdwhistell R., Kinesics and
Context, University of Pennsylvania Press, Philadelphia ,1970).

9. De Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huis-
artsen Genootschap laten een belangrijke taak liggen bij het pro-
moten van het produkt huisartsgeneeskunde naar het brede
publiek.

10. Overvloed en onbehagen in de samenleving zijn lineair gecorre-
leerd aan het aantal meters verkoopruimte dat in de supermarkten
is gereserveerd voor de verkoop van zogenaamde zoutjes
(Vrij naar Simon Schama, Overvloed en onbehagen, de Neder-
landse cultuur in de Gouden Eeuw).

11. De Belgische Opstand van 1830 leidde tot het verhuizen van een
aanzienlijk deel van de intelligentsia van Maastricht naar België.
Het pleit voor de stad Maastricht, dat zij zich ruim 140 jaar later
met verve ingezet heeft om vestiging van een universiteit binnen
haar grenzen te bewerkstelligen (vrij naar Verbeet G.J.B. Limburg
op de tweesprong [dissertatie], Nijmegen, 1979).

12. De Nederlandse taalschat zou aan rijkdom winnen indien het
Vlaamse woord chipoteren hierin zou worden opgenomen.

Maastricht, 30 april 1994


