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STELLINGEN

BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

Hef gezame/i/iy/c constv/f
van /7u/sarts er? spec/a//sf
/n de eerste
Een n/euwe wer/cvw/ze £>/ƒ /c/achten van hef öeweg/ngsapparaaf

van W.P.M. Vierhout

1 Het gezamenlijk consult huisarts-specialist voor patiënten met klachten van
het bewegingsapparaat bevordert een doelmatiger zorg (<//Y / w ^ / A )

2 Na het gezamenlijk consult voor patiënten met klachten van het bewegings-
apparaat kan de huisarts vaker de volledige verantwoordelijkheid behouden
met betrekking tot het diagnostisch en therapeutisch beleid ( i & Y ^ S A ^

3 Ten gevolge van het gezamenlijk consult voor patiënten met klachten van het
bewegingsapparaat vindt een sterke daling plaats van aanvullende diagnosti-
sche verrichtingen f<3 A)

4 Patiënten met klachten van het bewegingsapparaat die in aanmerking komen
voor het gezamenlijk consult, hebben verhoudingsgewijs een kleinere kans om
klachtenvrij te worden als de klachten langer bestaan en wanneer er psycho-
sociale problemen aanwezig zijn (i/z'f />rof/JA?

5 Onder de patiënten met klachten van het bewegingsapparaat die in aanmer-
king komen voor het gezamenlijk consult, blijken als gevolg daarvan vooral
patiënten met schouderklachten minder vaak te worden verwezen fi/zV />roir£

6 Bij patiënten bij wie de huisarts defensieve motieven heeft voor het geza-
menlijk consult, wordt door zowel de huisarts als de specialist in het verdere
verloop vaker diagnostisch onderzoek verricht (*/zY

7 Het gezamenlijk consult voor patiënten met klachten van het bewegings-
apparaat leidt in belangrijke mate tot afname van ongerustheid (i/« />rof/̂

8 Huisartsen kunnen hun vaardigheden verbeteren door het gezamenlijk
consult (i/zf />ro^/ïA/y



9 Het gezamenlijk consult zou in de toekomst op dezelfde wijze gefinancierd
kunnen worden als het farmaco-therapeutisch (FTO) overleg.

10 Wachtlijsten voor specialistische behandelingen worden waarschijnlijk vooral
getolereerd of zelfs aanbevolen door personen die er vanuit gaan zelf over
sluipwegen te kunnen beschikken wanneer bij hen 'de nood aan de man
komt'.

11 Ondanks de opgedane positieve ervaringen en resultaten van gezondheids-
centra is het heden ten dage mede door de opstelling van de instellingen voor
maatschappelijk werk en kruiswerk vrijwel onmogelijk een volwaardig
gezondheidscentrum van de grond te krijgen.

12 Het feit dat het element 'zorg' in de geneeskunde onder toenemende druk
staat, staat niet op zichzelf maar is een uiting van de afname van solidariteit
in de maatschappij als geheel.

13 De gevolgen van de huidige en voorgaande WAO-regeling contrasteren
dermate sterk dat ernstige rechtsongelijkheid het resultaat is.

14 Het Guinness Book of Records kan gebruikt worden als graadmeter voor
decadentie.

15 Een oudere dokter wint geen tijd door 'jonge doctor' te worden.


