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Stellingen bij het proefschrift:
'Assessing chest pain in primary care'
1. Het beoordelen van patiënten met pijn op de borst door de huisarts is een soort 'wie
van de twaalf'. Eén van die twaalf heeft een potentieel levensbedreigende aandoening,
maar is niet makkelijk te onderscheiden van de andere elf. (Dit proefschrift)
2. De huisarts heeft in de loop der jaren een balans gevonden tussen weinig missen van
acuut coronair syndroom enerzijds (0.7%), en gedoseerd 'over-verwijzen' van patiënten
met pijn op de borst anderzijds (32%). (Dit proefschrift)
3. De H-FABP sneltest in de handen van de huisarts heeft – ook als onderdeel van een
klinische beslisregel – een onvoldoende negatief voorspellende waarde voor acuut
coronair syndroom. (Dit proefschrift)
4. Specificiteit en lage kostprijs blijken de belangrijkste voorwaarden voor een kosten
besparende sneltest voor het beoordelen van patiënten met pijn op de borst door de
huisarts. (Dit proefschrift)
5. De evolutie van een sneltest van theorie naar praktijk heeft veel weg van het winnen
van een grote wielerronde: de strijd is niet in één etappe te winnen, maar wel in één
etappe te verliezen.
6. Diagnostische onzekerheid is een bijwerking van differentiaal diagnostisch denken: we
moeten er dus mee leren leven.
7. Ook als het gaat om het includeren van patiënten voor wetenschappelijk onderzoek,
moet de huisarts zijn meerdere erkennen in de doktersassistente.
8. Zowel een goede sneltest in de eerste lijn, als efficiëntere uitsluiting in de tweede lijn
kan met de eer gaan strijken om het uitsluiten van acuut coronair syndroom veiliger,
patiëntvriendelijker en goedkoper te maken.
9. Een op winstmaximalisatie gerichte farmaceutische industrie verhoudt zich tot de
gezondheidszorg als een coronaire trombus tot myocardweefsel: een spoedinterventie
is gewenst.
10. Het behandelen van psychiatrische aandoeningen kan leiden tot kwalitatief minder
aanbod in de platenzaak.
11. Kinderen en wetenschappers hebben veel gelijkenis: ze bundelen nieuwsgierigheid,
verbazing en tomeloze energie.
Robert Willemsen, 23 maart 2018

