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Stellingen behorende bij het proefschrift
Towards an inclusive society
Health care for people with intellectual disability

1.

Het eenduidig gebruik in de medische verslaglegging van de beschikbare
ICPC code P85 bij alle mensen met een verstandelijke beperking zal studies
naar prevalenties aanzienlijk vereenvoudigen (dit proefschrift).

2. Implementatie van de richtlijn Overdracht van Zorg is pas zinvol nadat
eerst het effect van de richtlijn is bestudeerd (dit proefschrift).
3. Gezondheidsgerelateerde autonomie van mensen met een verstandelijke
beperking kan een flinke impuls gebruiken (dit proefschrift).
4. Het is nodig dat huisartsen, mensen met een verstandelijke beperking en
hun begeleiders hun ‘triadic communication’ verbeteren (dit proefschrift).
5. In onze snel veranderende maatschappij is ’education permanente’ ook aan
te bevelen voor mensen met een verstandelijke beperking.
6. Het in dit proefschrift beschreven onderzoek had al in een vroeg stadium te
lijden van een ‘Loesje’ fenomeen: aan het einde van het subsidiegeld nog
onderzoek over hebben (12 november 2001).
7.

Sommige mensen zonder verstandelijke beperking lijken slechter te
communiceren dan mensen met een verstandelijke beperking.

8. ‘U en ik die een IQ hebben dat hoger ligt dan 100 - ………. - zijn afwijkend’
(Marjolein Februari, de Volkskrant, 29 september 2007).
9.

‘Wanneer je een schip wilt gaan bouwen, ………. leer eerst mensen
verlangen naar de eindeloze zee’ (Antoine de Saint – Exupery, Le petit
prince, 1943).

10. ‘Dogma’s zijn grotere vijanden van de waarheid dan leugens’ (Friederich
Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, 1878).
11. Het oplossen van wiskundesommen is gemakkelijker dan het schrijven van
artikelen.
Magda Wullink, Maastricht, woensdag 31 maart 2010

