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Stellingen
behorend bij het proefschrift “Improving sexual and reproductive health care for poor
and underserved girls. Impact of a voucher program on access and quality of primary
care in Nicaragua” van Liesbeth Meuwissen
1. Zonder toegang tot adequate informatie en vertrouwelijke zorg zal het onmogelijk
zijn het aantal ongewenste tienerzwangerschappen in Latijns Amerika sterk te
verminderen.
2. Een voucherprogramma voor adolescenten moet er niet alleen op gericht zijn
adolescenten toegang te geven tot adequate gezondheidszorg, maar ook om de
toegang en kwaliteit van de zorg duurzaam te verbeteren.
3. Een competitief voucherprogramma is een veelbelovende strategie om
gezondheidspersoneel te motiveren en te ondersteunen om kwetsbare groepen van
goede zorg te voorzien.
4. De strategie om de gezondheid van adolescenten te bevorderen door hen bewust te
maken van hun rechten op o.a. gezondheidszorg, heeft slechts zin als er goede
toegankelijke voorzieningen zijn.
5. De simulatiepatiëntenmethode is een zeer efficiënte manier om er achter te komen
hoe gezondheidspersoneel omgaat met adolescenten en hun vraag naar anticonceptie.
6. Daar waar toegang tot gezondheidszorg slecht is en middelen beperkt zijn,
verdienen interventies die de situatie voor grote groepen aanzienlijk kunnen
verbeteren de prioriteit boven topzorg voor enkelen.
7. Bij de bepaling van de behoefte aan toekomstige werkers in de gezondheidszorg,
zou ook de behoefte aan managers en gezondheidseconomen geschat moeten worden.
8. Als de mogelijke bijwerkingen van een geneesmiddel (ten aanzien van de
gezondheid van patiënten) vóór de introductie ervan net zo slecht onderzocht zouden
zijn als de mogelijke bijwerkingen van privatisering en concurrentie (ten aanzien
van de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg), zou dat geneesmiddel
nooit toegelaten zijn.
9. Training in sociale vaardigheden en leren reflecteren op eigen attitudes zijn
integraal onderdeel van iedere goede studie geneeskunde én vervolgopleiding.
10. Een sceptische houding ten aanzien van de reguliere gezondheidszorg gaat vaak
gepaard met blind vertrouwen in de alternatieve zorg.
11. De geringe inspanning om toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor alle
mensen te garanderen staat in geen verhouding tot het enorme belang dat deze
universele mensenrechten hebben als voorwaarde om mensen en samenlevingen
perspectief te geven op een betere toekomst.

