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Stellingen behorend bij het proefschrift

EXPERTISE VAN HUISARTSEN: PRAKTIJKERVARING, KENNIS EN DIAGNOSTISCHE
HYPOTHESEN.

Pie Hobus

1. Het effectief gebruik van contextuele informatie in de beginfase van de medische
diagnostiek wordt vooral door ervaring geleerd.

2. Doordat ervaren huisartsen beschikken over ziektescripts die rijk zijn aan 'enabling
conditions' zijn zij in Staat diagnostische betekenis te geven aan de contextuele
informatie van de klacht.

3. Het ziekte script model van Feltovich en Barrows (1984) is een adequate beschrijving van
de cognitieve structuren die geactiveerd worden gedurende medische diagnostiek doch
behoeft uitbreiding met kennis over management en behandeling van ziekten.

4. Opleiders en leerboeken waarschuwen tegen het diagnostisch gebruik van voorkennis;
dit zou tot vooringenomenheid van de arts leiden. Deze waarschuwing berust zelf
eerder op vooringenomenheid en niet op een rationele afweging van de nadelen en
voordelen van een dergelijk gebruik.

5. Het feit dat de Consumentenbond de NHG-standaarden beschouwt als een middel voor
leken om hun huisarts te toetsen op juist handelen getuigt van een zorgelijke
ontwikkeling en noopt tot het opzeggen van het lidmaatschap van zowel de
Consumentenbond als het NHG.

6. De effectiviteit van de standaarden waar het de huisartsgeneeskundige diagnostiek
betreft kan aanzienlijk verbeteren wanneer bij de presentatie van standaarden expliciet
aandacht wordt gegeven aan het onderscheid in de verschillende patienttypen met
behulp van contextuele informatie.

7. Het is kwalijk dat aan het betalen van AOW premie nu, geen latere rechten verbunden
zijn.

8. De politiek van kostenbeheersing in de gezondheidzorg concentreert zieh voornamelijk
op het aanbod van zorg en ontwikkelt nauwelijks Instrumenten ter beheersing van de
vraag naar zorg.

9. 'Vrije markt mechanismen' hebben tot gevolg dat zorgverzekeraars' niet genegen zijn
hun maatregelen ter beheersing van de kosten rechtstreeks kenbaar te maken aan hun
ledenbestand, waardoor zij de werkers in de gezondheidzorg onterecht opzadelt met de
uitleg van hun beleid.

10. Het aantal mensen dat in de ogen van verzekeraars een verhoogd risico heeft, wordt
vertekent door de mate waarin ziekten gedocumenteerd worden onder invloed van
technologische ontwikkelingen en consumentengedrag.

11. 'Het gebruik van douchegel als badschuim is veiliger dan het gebruik van badschuim als
douchegel. Bron: Van Kooten, K., de Bie, W. & Bazen, R. (1993). O»ts font o/is.
Amsterdam: De Harmonic


