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Stellingen behorende bij het proefschrift van R.A.G. Winkens
Improving test ordering in general practice.

1 Individuele feedback aan huisartsen ten aanzien van hun aanvraaggedrag is
een effectieve manier om de kwaliteit van het aanvragen van diagnostiek te
verbeteren.

2. Via individuele feedback aan huisartsen ten aanzien van hun aanvraag-
gedrag kan het aantal aanvragen duidelijk worden teruggebracht. Een
gunstig neveneffect is een kostenbesparing.

3. Indien een verandering in het aantal aanvragen door feedback plaats vindt
conform vooraf vastgestelde standaarden of werkafspraken kan een reductie
op zich ook worden gezien als een kwaliteitsverbetering.

4. Het beoogde effect van feedback is een kwaliteitsverbetering. Indien
feedback geen kostenbesparing zou bewerkstelligen maakt deze kwaliteits-
verbetering feedback nog altijd de moeite waard.

5. Het is weinig zinvol om feedback eenmalig te verstrekken.
"Men more frequently need to be reminded than to be informed".

Sa/nwe/ Jo/i/uon (7709-i78O

6. Feedback over het aanvraaggedrag is minder nodig indien rationeel omgaan
met diagnostische tests meer aandacht krijgt tijdens de basisopleiding en
vervolgopleidingen.

7. Feedback is een goede methode om besliskundige principes in de praktijk te
introduceren en toe te doen passen.

8. Er is geen reden om aan te nemen dat feedback ten aanzien van het aan-
vraaggedrag niet effectief zou zijn in de tweedelijn. Feedback kan derhalve
ook in de Nederlandse tweedelijnsgezondheidszorg toegepast worden.

9. De overheid streeft naar kostenbeheersing in de gezondheidszorg. Belangrij-
ke voorwaarden daarvoor zijn een goede registratie van handelingen
alsmede een goede duidelijke tariefstelling. Beide ontbreken.



10. Het terugdringen van het stelsel van sociale zekerheid door de overheid
speelt slechts in op het sterk dalende solidariteitsgevoel in de samenleving.

11. De term wetenschappelijk onderwijs staat niet garant voor een wetenschap-
pelijke werkwijze en benadering van werkproblemen door afgestudeerden.

12. De Nederlandse bevolking is meer gebaat bij voorlichting door de media
over allerlei kleine kwalen en zelfhulp dan bij de niet aflatende stroom van
berichten over vermeend heilzame medisch-technologische hoogstandjes.
Eerst dienen de voorlichters zelf beter te worden voorgelicht.

13. Dat fraude in de wetenschappelijke wereld minder vaak lijkt voor te komen
dan fraude in het openbaar bestuur is een schrale troost.

14. Er bestaat een significante correlatie tussen het bevallen van proefschriften
en het bevallen van baby's.

15. De mens is een vreemd wezen:
Hoe naakter men hem ziet hoe meer hij in zijn hemd staat.

l/jf: Gedjc/Jien 7958-7970.


