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Door huisartsen in geprotocolleerde vorm vrije toegang te verlenen tot niet- inva
sief cardiaal functie-onderzoek gevolgd door cardiologische advisering omtrent 
verder (be-)handelen, verandert het verwijspatroon naar de cardioloog. (Dit proef
schrift) 

11 De in stelling één omschreven samenwerking tussen huisarts en cardioloog stelt 
de huisarts in staat meer patiënten met al dan niet vermeende hartklachten zelf te 
behandelen, waardoor het aantal verwijzingen naar de cardioloog afneemt. (Dit 
proefschrift) 

111 De in stelling één omschreven samenwerking tussen huisarts en cardioloog leidt 
tot een ander verwijspatroon met als kenmerk aanzienlijke toename van de morbi
diteit in de naar de cardioloog verwezen populatie. (Dit proefschrift) 

IV Na verwijzing mede op advies van de cardioloog binnen de in stelling één om
schreven samenwerking tussen huisarts en cardioloog verloopt het diagnostisch 
proces doelmatiger en worden kosten gereduceerd. (Dit proefschrift) 

V De N.H.G. standaard "angina pectoris" gaat onvoldoende in op diagnostische en 
dus therapeutische overwegingen ondanks erkenning van de juistheid van de ge
stelde basis van het beleid. De betekenis van visualisering van de kransslagaders 
door middel van coronairangiografie voor het therapeutisch handelen bij de indivi
duele patiënt wordt in de standaard ondergewaardeerd. 

VI Primaire dotterprocedure (PTCA) bij het acute voorwand infarct van de linker 
ventrikel verdient de voorkeur boven stolseloplossende therapie. (Circulation, 1994 
M.J. de Boer e. a.) 

VII Artsen die aan orgaandonatie meewerken hebben een dubbele medische verant
woordelijkheid. 

VIII De vergelijking tussen kransvaten en riolen houdt op bij het feit dat beide verstopt 
kunnen raken. 

IX Een arts zonder grenzen is een gevaar voor de patiënt. 

X Onderbehandeling op oudere leefiijd kan oneerlijk zijn, daar het juist de patiënt 
betreft die gedurende de langste periode premie voor de ziektekosten-verzekering 
afdroeg. 

XI Geneeskundige zorg is een recht, de uitoefening ervan een voorrecht. 

XII Een promotie-onderwerp kan het beste bewerkt worden in de periode waarin de 
kinderen of onmondig zijn of uitzien naar een partner. 


