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Stellingen bij het proefschrift:

“Dyspepsia in primary care:
patient expectations, symptoms, and treatment adherence”

1. Wanneer zuurremmende medicatie wordt gebruikt als een hulpmiddel om te bepalen of de
klachten zuurgerelateerd zijn, is een optimale therapietrouw vereist. (dit proefschrift)
2. Ter verhoging van de therapietrouw bij een eerste episode maagklachten dient een
zuurremmer bij voorkeur voor eenmaal daags gebruik voor 1 á 2 weken te worden
voorgeschreven. (dit proefschrift)
3. Als een patiënt aangeeft moeite te hebben met medicatiegebruik, dan is dit indicatief voor
non-adherence, zelfs bij een eenvoudige behandeling. (dit proefschrift)
4. De waarde van alarmsymptomen voor het voorspellen van maag- of slokdarmkanker moet
niet worden overschat. (dit proefschrift)
5. Het maakt verschil of de ernst van de maagklachten gescoord wordt door de huisarts of
door de patiënt. (dit proefschrift)
6. Het is onterecht dat binnen de medische wetenschappen kwantitatief onderzoek nog altijd
meer wordt gewaardeerd dan kwalitatief onderzoek.
7. Het schrijven van plannen voor de implementatie van onderzoeksresultaten wordt
gestimuleerd door subsidieverstrekkers, maar de uitvoering blijft vaak achterwege.
8. Het bespreken van overgewicht tijdens een huisartsenconsult is geen betutteling, zolang
het duidelijk is dat de keuze om iets aan het overgewicht te doen bij de patiënt ligt.
9. Veel patiënten denken dat zij hun maagzuurremmers goed innemen, terwijl ze dit niet
doen. De slogan “Medicijnen werken niet vanzelf, neem ze wel goed in” werkt dan ook
niet.
10. Je kan alleen iemand overtuigen wanneer diegene ervoor open staat om overtuigd te
worden.
11. Hoewel de aandacht voor klimaatverandering nu groot is, is het nog steeds normaal om bij
iedere winkel een plastic tasje te krijgen zonder dat je erom vraagt.
12. Diamond(s) can make girls best friends.

Gerdine Fransen, 18 oktober 2007

