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Stellingen behorend bij het proefschrift

Interpretation of diagnostic test results
Pretest expectations, test interpretation and
management decisions in routine general practice
Paul Houben
Maastricht, 17 september 2010
1.

Pretest overwegingen van de huisarts spelen een cruciale rol bij het interpreteren van testuitslagen. (dit proefschrift)

2.

Afwijkende laboratoriumuitslagen bij een laag geschatte pretest kans op ziekte
vormen in de huisartspraktijk geen diagnostisch probleem en leiden niet tot
cascades aan verdere diagnostiek. (dit proefschrift)

3.

Huisartsen plaatsen licht afwijkende uitslagen in het perspectief van een laag
geschatte pretest kans, waardoor ze in deze situaties diagnose en beleid
vrijwel niet veranderen. (dit proefschrift)

4.

De wijze waarop huisartsen laboratorium uitslagen interpreteren in de
dagelijkse praktijk sluit goed aan bij illness script theory. (dit proefschrift)

5.

Huisartsen ervaren vooral voordelen van het laagdrempelig aanvragen van
laboratoriumdiagnostiek. (dit proefschrift)

6.

Patiënten zijn maar matig geinteresseerd in wat ze níet hebben, ze willen vooral weten waar hun klachten wél vandaan komen. Bij het ontbreken van aanwijzingen voor pathologie, is het de kunst om dit als huisarts goed uit te leggen.

7.

In het engels schrijven verstoort de natuurlijke gedachtengang van de
nederlandstalige onderzoeker en dit vermindert de inhoudelijke kwaliteit van
het geschreven werk.

8.

Gezondheidscentra, nurse practitioners, bijzondere bekwaamheden en keten
DBC’s: dergelijke ontwikkelingen versnipperen de eerstelijnszorg waardoor
‘generalistische, continue en persoonlijke huisartsenzorg’ steeds meer onder
druk komt te staan.

9.

De mate van evidence based handelen is slechts een onderdeel van goede
kwaliteit van zorg, desondanks wordt kwaliteit van zorg steeds meer
beoordeeld naar de mate van evidence based handelen.

10. De staartmees is een kleine gevederde verlosser die een einde maakt aan de
menselijke tragedie. (Hans Dorrestijn)
11. De wereld is mooier als je net als een kind met fantasie en verwondering de
wereld beleeft.

