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1 

Telefonisch huisarts-patiënt contact is zeker niet altijd inferieur aan vis-à

vis contact. 

(Dit proefschrift.) 

2 

Nog meer dan in de vis-à-vis situatie, moet de huisarts zich in het telefo

nisch arts-patiënt contact laten leiden door het 'niet pluis' -gevoel. 

(Dit proefschrift.) 

3 

Telefonische consultatie is voor de patiënt vaak het verkrijgen van meer 

zekerheid betreffende een reeds zelf gestelde diagnose. 

(Uitspraak van een patiënt.) 

4 

De huisarts realisere zich dat patiënten de doktersassistente via de telefoon 

soms dwingend en grof bejegenen. 

5 

Behandeling van hypertensie zonder klachten bij hoogbejaarden is gevaar

lijk en dient daarom te worden ontraden. 

6 

Kennis van, en ervaring met, het beloop van aandoeningen krijgt de huis

arts vooral door het uitoefenen van zijn beroep; dit betekent dat pas na 

10 à 15 jaar praktijkuitoefening gesproken mag worden van een ervaren 

huisarts. 

7 

Er komen steeds meer aanwijzingen dat tonsillectomie de natuurlijke ont

wikkeling van het afweermechanisme van het kind verstoort. 

(De Melker RA, Hordijk GJ. Tonsillectomie opnieuw bekeken. Huisarts 

Wet 1987; 30: 79-81.) 



8 

Het toetsen van huisartsen in opleiding door hun opleiders dient door het 

opleidingsinstituut te worden bevorderd. 

9 

De belangrijkste taak van de huisarts is te bevorderen dat de individuele 

patiënt zoveel mogelijk profiteert van de mogelijkheden van de moderne 

geneeskunde. 

10 

De professionele organisatie van het kruiswerk als achtergrond van de 

wijkverpleegkundige en het werkzaam zijn in een vrij beroep van de huis

arts bemoeilijkt de gepropageerde samenwerking tussen beide disciplines. 

11 

De dichtbondel 'In memoriam' fan D.A. Tamminga is net allinne wichtich 

as monumint fan de fryske taal; ek as utering fan in adekwate rouferwur

king kin it as eksimpel steld wurde. 

12 

De jierrenlange funksje as ekspulsy-gebiet fan persoanen mei hegere 

oplieding hat makke dat Fryslän by syn stribjen nei behäld en utbou fan 

syn eigen taal en kultuer tangele sit mei in tekoart oan autochtoan yntellek

tueel en maatskiplik kader. 

13 

Gemeten naar de bestede tijd zijn telefoneren en douchen geliefde bezighe

den van pubers en adolescenten. 




