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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Trauma, life events and PTSD:
a challenge to patients and
family doctors
van Saskia S.L. Mol



Patienten die na een ingrijpende gebeurtenis hulp zoeken bij

hun huisarts, zoeken in de eerste plaats steun en beg rip.

Belangrijke verbetenng van de zorg kan daarom verwacht

worden van het beter gebruiken van basale communicatie-

vaardigheden (dit proefschrift).

Ruim 60% van de huisartsen ervaart knelpunten bij het

verwijzen van patienten die ingrijpende gebeurtenissen

hebben meegemaakt (dit proefschrift).

"Blaming the victim" door de huisarts verdient bijzondere

aandocht bij het onderzoek naar partnergeweld

(dit proefschrift).

Huisartsen dienen zieh te realiseren dat ze van de meeste

traumatische gebeurtenissen die hun patienten hebben

meegemaakt niet op de hoogte zijn (dit proefschrift).

Levensgebeurtenissen zoals echtscheiding en werkeloosheid

geven net zoveel klachten passend bij een post-traumatische

stress stoomis (PTSS) als de typische PTSS-traumata zoals

ongevallen en rampen (dit proefschrift).

Er zijn aanwijzingen dat het herhaald verteilen over een zojuist

meegemaakte gebeurtenis, zoals gebeult bij debriefing door

professionals, averechts werkt. Onderzocht dient te worden of

het door een slachtoffer frequent verteilen aan de media van

een gebeurtenis dezelfde schadelijke gevolgen heeft.



Een zekere mate van subjectiviteit bij de uitvoering van de

regressie-analyse (backward, forward etc.) is onvermijdelijk.

Als gevolg kan dezelfde onderzoeker met dezelfde data tot

verschillende uitkomsten komen.

Het evenwicht tussen wat we weten van de effecten van

medicatie en van niet-farmacologische interventies raakt met

de huidige afname in overheidsfinanciering van onderzoek

toenemend uit balans.

9 De mobiele telefoon is het knuffelbeest van de 12-plusser.

10 Het is goed dot de patrilineaire orientatie van onze

samenleving op vele terreinen doorbroken is; een gebied

waarop dit niet had mögen gebeuren is in de keuze van de

achternaam; patrilineariteit Staat hier ten dienste van de

wetenschap, te weten de genealogie.

11 There is increasing evidence that more research is needed

(bron: Big Brother).


