
 

 

 

Determinants of consulting the general practitioner

Citation for published version (APA):

van der Kar, A. G. (1992). Determinants of consulting the general practitioner. [Doctoral Thesis,
Maastricht University]. Rijksuniversiteit Limburg. https://doi.org/10.26481/dis.19921001ak

Document status and date:
Published: 01/01/1992

DOI:
10.26481/dis.19921001ak

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.19921001ak
https://doi.org/10.26481/dis.19921001ak
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/c174b61f-6e37-494d-9204-1584df4d5de3


STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

DETERMINANTS OF CONSULTING
THE GENERAL PRACTITIONER

HEALTHEDU
CATIONHEAL

LTHEDUCATI
ONHEALTHE
DUCATIONHE
ALTHEDUCA
TIONHEALTH
EDUCATION
HEALTHEDU
CATIONHEAL
THEDUCATIO
NHEALTHEDU

LTHEDUCATI
ONHEALTHE
DUCATIONHE
ALTHEDUCA

ITIONHEALTHI
[EDUCATION!
HEALTHEDU
CATIONHEAL
THEDUCATIO
NHEALTHED
UCATIONHEA
LTHEDU
ONHEALTHE

Angelique van de Kar

1 oktober 1992



1. De determinanten 'informatiebehoefte' en 'zelfzorg' zijn een belangrijke aanvulling
op het Health Belief Model als model om het consulteren van de huisarts voor een
klacht te verklaren.

2. In tegenstelling tot de verwachting is de ongerustheid van de patient een minder
belangrijke determinant van het consulteren van de huisarts voor een klacht dan de
invloed van anderen.

3. De mate van tevredenheid met het huisartsbezoek is gerelateerd aan de grootte van
verandering in de percepties van klacht en zorg.

4. Veldstudies en 'scenario studies' kunnen nuttige complementaire onderzoeks-
methoden zijn.

5. Zowel patienten als huisartsen zouden voordeel kunnen halen uit een meer ge-
structureerde uitwisseling van informatie.

Sovensfaantfe sfe///ngen Ziebben befrefc/r/ng op d/t proefec/)r/7f.

6. Als de vakgroepen Gezondheidsvoorlichting en Huisartsgeneeskunde onderzoek op
hun gemeenschappelijk aandachtsgebied patientenvoorlichting gemeenschappelijk
verrichten, zal het resultaat groter zijn dan de som der delen.

7. Samenwerking tussen de GGD Midden-Limburg en de Rijksuniversiteit Limburg op
het gebied van gezondheidsvoorlichting is voor de GGD een toetsing van de
grondigheid van hun werk en voor de universiteit een toetsing van de toepasbaar-
heid van hun werk.

8. Daar zowel theoretische ideeen uit de epidemiologie als uit gezondheidsvoorlichting
zijn verwerkt in het PRECEDE / PROCEDE framework van Green dient het volgen
van het stappenmodel serieus overwogen te worden bij GGD-activiteiten op het
gebied van Health Promotion.

9. Aan de dringende behoefte om gezondheidsvoorlichting te integreren in de klinische
zorgverlening is alleen te voldoen wanneer de gevestigde klinische disciplines
gezondheidsvoorlichting tot een deel van hun vakgebied maken.

10. Als vooraf de lokale politici overtuigd zijn van het belang van preventieprogramma's
voor de bevolking zullen community benaderingen een grotere kans van slagen
hebben doordat preventieprogramma's dan aansluiting vinden bij de politieke
programma's.

11. Niets is qua voorbereiding moeilijker, qua succes twijfelachtiger en qua uitwerking
gevaarlijker dan zich op te werpen als iemand die verandering wil doorvoeren.
(N. Machiavelli, 1469-1527)..

12. Nadat vrouwen op het gebied van risicogedragingen mannen bijna ingehaald
hebben wat betreft roken, worden mannen letterlijk bijna ingehaald door vrouwen
wat betreft motorrijden.

13. Het veranderen van gedrag gaat sneller als men er de tijd voor neemt.


