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Stellingen 

 

1. Aangezien de aanduiding functionele somatische symptomen een werkhypothese is en geen 

diagnose, zal er op gelijkwaardige wijze samengewerkt moeten worden tussen patiënt en 

dokter om zowel tot een goed begrijpen van de klachten als een geschikt actieplan te komen.  

 

2. Het voorspellen van functionele somatische symptomen is goed mogelijk op grond van een 

beperkt aantal kenmerken in de huisartsen verwijsbrief. 

 

3. Het onderscheid tussen functionele somatische symptomen en somatisch verklaarde 

klachten is minder groot dan doorgaans gedacht.  

 

4. Jacques Lacan’s uitspraak: “la fonction du langage n'y est pas d'informer, mais d'évoquer “ 

(Écrits, 1966) geeft kernachtig weer wat nodig is om een goede zelfhulpstrategie te 

ontwikkelen. 

 

5. In de ontmoeting tussen patiënt en dokter zijn contextuele aspecten medebepalend voor 

een positieve uitkomst van de voorgestelde behandelinterventies. 

 

6. Bij kwalitatief onderzoek zijn de verschillen tussen beoordelaars belangrijker dan de 

overeenkomsten, want deze zorgen in de discussie voor aanscherping en herdefiniëring van 

de bestudeerde concepten.  

 

7. Sommige vragen zijn te mooi om ze te bederven door een antwoord.  

           Vrij naar een uitspraak van een patiënt 

 

8. “There’s an old saying that excellent is the enemy of the good. That actually good is good 

enough and trying to be better often just knocks it off its perch.”  

            GP no 1 to patient no 3 

 

9. Health is no capital that can be consumed. Health is present only if it’s constantly produced. 

            Victor von Weizsäcker, 1927 

 

10. In een gepolariseerde samenleving  zouden we ons voortaan beter kunnen onthouden van 

stellingen. 

 

 

 

 


