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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Early detection of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
in general practice
Jos Dirven, Maastricht, 29 April 2016
1.

Een actief vroeg-opsporingsprogramma voor COPD in de huisartsenpraktijk levert tweemaal
zoveel nieuwe COPD-patiënten op als de gebruikelijke zorg. (dit proefschrift)

2.

Een actief vroeg-opsporingsprogramma voor COPD is in huisartsenpraktijken met een populatie
waarin de socio-economische status (SES) overwegend laag is effectiever dan in praktijken met een
populatie met gemiddeld tot hoge SES. (dit proefschrift)

3.

Zorgverleners in lage SES-praktijken tonen meer begrip en inzet voor COPD-patiënten dan hun
collegae in gemiddelde tot hoge SES-praktijken. (dit proefschrift)

4.

Huisartsen wilden de COPD registratie in hun patiëntendossier beter op orde hebben. Om dit te
bereiken werd het vroeg-opsporingsprogramma als een positieve uitdaging gezien. (dit
proefschrift)

5.

Als rokers met COPD in lage SES-praktijken te streng en te dikwijls worden toegesproken op hun
rookgedrag dan is de kans groot dat zij het spreekuur niet meer zullen bezoeken. (dit proefschrift)

6.

De COPD screeningsvragenlijst uit dit proefschrift is op de website van het Longfonds (COPD test)
vanaf 2010 al 550.000 maal ingevuld. Dit laat zien hoe relevant het onderwerp voor vele
Nederlanders is. https://www.longfonds.nl/over-longen/test-je-longen/copdrisicotest

7.

Current COPD smokers are very well aware that smoking is a deadly habit. However, many
moments a day they are dying for a cigarette.

8.

Rokers die ouder zijn dan 40 jaar en met een chronische hoest de praktijk bezoeken hebben een
sterk vergroot risico op COPD. Daarom komt deze subgroep in aanmerking voor 'directe'
spirometrie. (NHG-Standaard COPD 2015, noot 67)

9.

Only God is highest of our rational cognition. (St Anselm of Canterbury, 1033-1109)

10. De Fis en de Ges zijn op papier verschillende noten voor eenzelfde toon. Echter een akkoord
met deze noten geeft op de contrabas een andere toon dan op de piano.
11. "Er is geen queeste edeler dan de zoektocht naar kennis". (uit: Het geheim van het lachen.
Susha Guppy, Perzië )

