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Stellingen

behorend bij het proefschrift
'Somatization in frequent attenders of general practice: (...)'

1 Somatiserende patienten hebben in hun jeugd geleerd hun behoeften aan aandacht
en zorg vooral via lichameljke klachten te uiten.

2 Somatiserende patienten zijn zich meestal bewust van de mogelijke rol van stress
en/of psychische problemen bij het ontstaan en/of persisteren van hun klachten.

3 De 'diagnose' somatisatie zegt meer over het verleden van de patient dan over het
toekomstig beloop.

4 Opvattingen van somatisatie als psychiatrische stoornis, als (persoonlijkheids-)trek,
als uitingsvorm van een (andere) psychiatrische stoornis en als lichamelijke klachten
per se, hebben elk hun bestaansrecht en moeten dus ook in de naamgeving onder-
scheiden worden.

5 In een slecht te veranderen maatschappelijke situatie kan somatische fixatie /
somatisatie de minst slechte oplossing zijn

6 Initiatieven om marktwerking in de gezondheidszorg te introduceren gaan mank
aan een naief geloof dat consumenten van zorg hun behoefte aan zorg en de
kwaliteit van het zorgaanbod vooraf juist kunnen inschatten en er nog rationed
naar handelen ook, dan wel aan een even naief geloof dat belangen van verzekerden
parallel lopen aan die van de zorgverzekeraars.

7 Het bouwen en testen van een windturbine met bijbehorend elektronisch meet- en
regelsysteem (of iets anders waarbij feilen snel en onverbiddelijk duidelijk wordt) is
een goede voorbereiding voor wetenschappelijk onderzoek.

8 Zonder adequate rijksbijdrageregeling voor academisering van huisartspraktijken
(analoog aan die voor academische ziekenhuizen) wordt de academisering van de
eerstelijn voor een te groot deel gefinancierd vanuit het gezinsleven van de geacade-
miseerde huisartsen.

9 De vaste aanstelling voor wetenschappelijk personeel aan universiteiten zou vervan-
gen moeten worden door een aanstelling (van onbepaalde duur) met opzegtermijn.
De duur van de opzegtermijn (bij ontslag door de werkgever) zou kunnen vaneren
van een tot vijf jaar, waarbij eenvijfde van de opzegtermijn mag worden besteed aan
sabbatical leave, bijscholing, etc.

10 Het geboortecohort dat met de democratisering van de universiteiten vanaf 1968
meer invloed kreeg, ziet haar invloed wederom versterkt door de terugdringing van
de democratisering nu.

11 Reserveren van spitsstroken alleen voor elektrisch aangedreven auto's, met stroom-
voorziening via de vangrail en automatische verkeersgeleiding zal de invoering van
de elektrisch aangedreven auto meer bevorderen dan verbetering van bestaande
accusystemen.


