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STELLINGEN

Behorende bij het proefschrift van A.M.N.G. van Attekum
Bedrijfsgezondheidszorg, aspecten van kwaliteit

1. Eenzijdige nadruk op klantgerichte aspecten van kwaliteit van
bedrijfsgezondheidszorg levert slechts een beperkte bijdrage aan de
verhoging van de ervaren kwaliteit van bedrijfsgezondheidszorg.

2. Het leveren van maatwerk door de bedrijfsgezondheidszorg eist het
beantwoorden van de vraag van de klant, maar wel binnen de door de
professie aangegeven kaders.

3. De waardering voor de bedrijfsgezondheidszorg bij werknemers en
ondernemingsraad is groter bij diegenen die deze zorg ontvangen van een
gezamenlijke dan van een enkelvoudige bedrijfsgezondheidsdienst.

4. De bedrijfsarts die werkzaam is in een enkelvoudige
bedrijfsgezondheidsdienst wordt meer dan de bedrijfsarts die werkzaam is
in een gezamenlijke bedrijfsgezondheidsdienst beoordeeld op de hoogte van
het verzuim.

5. De acceptatie van de integratie van controle en begeleiding in één persoon
vraagt vooral verandering in de perceptie van de ontvanger van de zorg.

6. Het streven naar één arts voor arbeid en gezondheid vormt een bedreiging
voor de kwaliteit van de preventieve bedrijfsgezondheidszorg.

7. De wijzigingen in de Arbowet sturen de Nederlandse bedrijfsarts weer
terug in zijn spreekkamer.

8. De invoering van de federatieve structuur door de KNMG heeft de schotten
tussen de diverse gezondheidszorg-echelons niet geslecht.

9. Hetgeen menig sporter zichzelf aan belasting vrijwillig oplegt, zou in de
bedrijfsgezondheidszorg als ontoelaatbaar en ongezond worden
gekarakteriseerd.

10. De professional met management-ambities wordt noch door managers, noch
door zijn vakgenoten voor vol aangezien.

11. Velen staan op hun eigen cultuur, maar treden die van een ander met
voeten.


