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Stellingen bij het proefschrift

PATIENT S OF THE C OLONIAL STATE
THE RISE OF A HOSPITAL SYSTEM IN THE NETHERLANDS INDIES 1890-1940

1. De slavernij in Nederlands-Indië deed in omvang niet onder voor het Nederlandse 
aandeel in de West-Indische slavernij.

2. De invoering van gezondheidsressorts in Nederlands-Indië was een vroeg voorbeeld 
van regionalisatie van de gezondheidszorg.

3. De pest in Nederlands-Indië bracht ook een positief effect teweeg: veel ziekten werden 
voorkomen door de ingrijpende anti-pest organisatie.

4. In landen met lage inkomens moet minimaal 4 % van het nationaal Inkomen aan 
gezondheidszorg worden besteed.

5. Het marktprincipe wordt dikwijls te onpas aangehaald om de werking van de 
gezondheidszorg te verklaren.

6. Privatisering van zorg is een panacee voor de overheid in economisch moeilijke 
tijden.

7. De overheid van Nederlands-Indië was een succesvolle drugsdealer. Zo bedroeg de 
netto- opbrengst van de Opiumregie in 1915, f 25 miljoen.

8. In de jaren voor WO II was de verhouding in bedbezetting tussen ziekenhuizen 
in Nederlands-Indië in het algemeen een goede maat voor de appreciatie van 
ziekenhuizen door het publiek.

9. De veroordeling van de figuur van de doekoen mata (inlandse oogarts) was een 
voorbeeld van onterechte broodnijd van de medische stand.

10. De continuïteit van door charitatieve doelstellingen geïnspireerde initiatieven was 
beter gewaarborgd dan de continuïteit van ziekenhuizen, die voortkwamen uit 
initiatieven met een economisch oogmerk.

11. De betekenis van de gezondheidszorg moet minder eenzijdig worden benaderd 
vanuit het kostenaspect. De gezondheidswinst in termen van verbeterde 
levensverwachtingen, vermindering van invaliditeit en dalende mortaliteit moet meer 
inzichtelijk worden gemaakt.
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