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Stellingen 

1. Op de kaart van lichaam en geest staan geen grenzen. 

2. Gezondheid is het gevolg van een complex systeem waarin onder andere biologische, 

psychologische en sociale factoren, evenals de gevoelens die hierdoor ontstaan, elkaar 

beïnvloeden.  

3. Individuele symptomen zijn een belangrijke sleutel tot precisiegeneeskunde. 

4. Studenten geneeskunde moeten vanaf jaar één leren hoe verklaringen en actieplannen in een 

gelijkwaardige samenwerking met de patiënt worden gecreëerd in plaats van door de dokter 

alleen. 

5. Een nadeel van de digitalisering van patiëntendossiers is dat de oude maat van 

‘dossiergewicht’ niet meer voldoet om complexiteit in consultatiepatronen vast te stellen.  

6. Om een beter gemeenschappelijk begrip in de wetenschap te ontwikkelen, moet iedere 

kwantitatieve onderzoeker tenminste éénmaal kwalitatief onderzoek doen en vice versa. 

7. Clinici worden tegenwoordig teveel beoordeeld op basis van hun wetenschappelijke 

kwaliteiten, en te weinig op basis van hun contactuele vaardigheden in relaties met patiënten 

en collega’s. 

8. De maatschappelijke druk om in alle omstandigheden digitaal vindbaar en bereikbaar te zijn, 

heeft een negatieve invloed op de collectieve gezondheid. 

9. Wetenschap is niet een collectie van waarheden; het is een continue exploratie van mysteriën 

die veel meer lijkt op Wikipedia dan op Encyclopaedia Britannica (Freeman Dyson).  

10. Iedereen heeft recht op zijn eigen aardigheden (Arie de Vries).  

 

 

 


