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Stellingen

1. Niet de arts maar het lichaatn geneest de zieke. Hippomi/«

2. Het getuigt niet van empathie dat in de onderzoeken naar het effect van
balneotherapie (spa- of kuuroordtherapie) bij rheuma patiSnten 'quality of
life' geen uitkomstmaat was.

3. De term 'automatisering' impliceert dat werken met een computer
automatisch goed gaat. Dit is niet conform de werkelijkheid.

4. Op grond van statistische gegevens waaruit blijkt dat de ooievaarspopulatie
goed correleert met het aantal geboorten, zetten we nog niet de huidige
opvattingen over 'waar de kinderen vandaan komen' overboord.

5. 'Opvoeden' is de term voor een veelvoud van interventies die al eeuwenlang
wordt uitgeoefend op het opgroeiende kind. Over de effectiviteit van die
interventies tast men vooralsnog in het duister.

6. Dat er internationale consensus is bereikt over een criteria Hjst waarmee de
methodologische kwaliteit van effectonderzoeken kan worden gemeten, is
een grote stap voorwaarts. Niettemin kan deze stap onjuist blijken te zijn.

7. Vrouwen die carriere willen maken aan een universiteit kunnen dat, volgens
cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek, beter elders in de wereld
proberen dan in Nederland. Onfraa/ Bureau wwr

8. Het is onjuist te stellen dat, omdat elke patient uniek is, we de effectiviteit
van fysiotherapie niet kunnen onderzoeken en die van medicatie wel.

9. Zowel in de verslavingszorg als in de automatisering spreekt men van
'gebruikers'. Dit kan geen toeval zijn.

10. De beste ideee~n van de wereld krijg je In de wereld en niet achter je buro.

11. Wat de mens in verwarring brengt zijn niet de feiten, maar de dogmatische
meningen over de feiten. Epictefos




