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Stellingen behorende bij het proefschrift
Support of an Asthma/COPD service for General Practitioners in daily care

 Annelies Lucas

1. Zoals de laboratoriumbepaling van HbA1c dat is voor de diagnose Diabetes Mellitus, zo is 
de expertbeoordeling van longfunctie met schriftelijke anamnese de valide ondersteuning 
voor de huisarts bij de diagnostiek van astma/COPD (dit proefschrift).

2. Dat huisartsen zich soms afvragen: “klopt het wel?” (Huisarts Wet 2008;51(10):479-84) is 
een positieve bijdrage van de astma/COPD-dienst aan de kritische attitude die huisartsen 
in het algemeen moeten hebben bij het gebruiken van diagnostische onderzoeksresul-
taten (Med.Contact 2012;(67)27:1648-51; dit proefschrift).

3. Het voorschrijven van inhalatiecorticosteroïden voordat de diagnose astma is bevestigd 
door spirometrie is een kunstfout die leidt tot een vertekend beeld van de prevalentie van 
astma (dit proefschrift).

4. Overdiagnostiek van COPD is in de eerste lijn een belangrijker aandachtspunt dan onder-
diagnostiek (dit proefschrift).

5. De impact van diagnostische en therapeutische adviezen van een astma/COPD-dienst 
is niet zonder meer aantoonbaar (dit proefschrift), maar deze adviezen vormen wel een 
inspiratiebron voor geanimeerde - dus leerzame - consultatiebijeenkomsten tussen 
huisartsen en longartsen.

6. Voor de keuze “ik doe zelf spirometrie” of “ik schakel de astma/COPD-dienst in” gelden in 
principe dezelfde argumenten die men gebruikt voor de keuze “ik bak zelf mijn brood” of  
“ik profiteer graag van de warme bakker”.

7. De toegenomen vraag van zorgaanbieders (sic) om zorg aan te mogen bieden is een 
merkwaardige interpretatie van de gewenste verschuiving van aanbodgestuurde naar 
vraaggestuurde zorg.

8. Zoals ooit de accreditatiepunten de stimulans waren tot nascholen, waren de DBC’s de 
stimulans tot organisatie en kwaliteitsverbetering van de zorg. Nu kennis, organisatie 
en evaluatie op de rit staan kan er langzaam, met alle nieuwe bagage,  weer gewoon 
gedokterd worden .

9. De door de NZA aanbevolen zinnige en zuinige diagnostiek met geborgde kwaliteit en 
feedback, past naadloos op de dienstverlening door de eerstelijns diagnostische centra 
in Nederland (rapport NZA, juni 2012).

10. Het gegeven dat veel dokters op hun naambordje hun professie abusievelijk aanduiden 
met Dr. is wel eens slikken voor degenen die wél de moeite nemen om de “s” kwijt te 
raken door  het schrijven van een proefschrift. 

11. Het enige nadeel van wonen in Swalmen is dat je er dan niet meer op vakantie kunt gaan.
12. Als je een marathon kunt lopen kun je ook promoveren

“ga toch fietsen!“ ……… “ dan lukt het zeker!” (dit proefschrift)

Stellingen.indd   1 17-07-12   11:35




