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Stellingen
behorende bij het proefschrift “Economics, Charon of medicine?” van Paul
van der Wijk
1.

Het geven van een kunstgebit als huwelijkscadeau, zoals dat
vroeger op het Groningse platteland gebruikelijk was, getuigde van
een zelfde visie als die van het tandheelkundig beleid van de
Ziekenfondsraad in de jaren negentig;

2.

Hoewel tandheelkundige implantaten ook op lange termijn duurder
zijn dan reguliere gebitsprotheses, kunnen zij voor mensen met
persisterende gebitsklachten toch worden gezien als een
kosteneffectieve behandeling;

3.

Voor het vormen van een oordeel over kosteneffectiviteit en
efficiency van zorgvormen in de ouderenzorg is het identificeren,
meten en waarderen van cliëntspecifieke factoren een noodzakelijke
voorwaarde;

4.

De-institutionalisatie van mensen met een verstandelijke handicap is
niet per definitie duurder voor de samenleving als geheel;

5.

De-institutionalisatie leidt op termijn tot grote problemen in de
intramurale instellingen;

6.

Het wegwerken van wachtlijsten in de gezondheidszorg geeft niet
de meest kosteneffectieve inzet van middelen;

7.

That any sane nation, having observed that you could provide for
the supply of bread by giving bakers a pecuniary interest in baking
for you, should go on to give a surgeon a pecuniary interest in
cutting of your leg, is enough to make one despair of political
humanity (GB Shaw, 1911);

8.

Het toepassen van utilitaire beginselen binnen de gezondheidszorg
zal leiden tot een verdere verschuiving van gelden richting de cure
sector;

9.

Ook de kosteneffectiviteitanalyse moet aan een
kosteneffectiviteitanalyse worden onderworpen;

10.

De vrije artsenkeuze vraagt om een sollicitatiegesprek tussen cliënt
en dokter;

11.

De wet van Murphy is in tegenspraak met zichzelf;

12.

Pessimisten hebben meer plezier in het leven dan optimisten. Voor
een optimist is het onmogelijk plezierig verrast te worden;

13.

In het volleybal is de aanval niet de beste verdediging;

14.

Wie het laatst lacht is meestal niet zo snel van begrip;

