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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift van W.J. Meijler 

1. De behandeling van spasticiteit beoogt een verbetering van de 

functional iteit, hetgeen niet gepaard hoeft te gaan met het op

heffen van de functiestoornissen. 

2. Alcoholgebruik vormt voor spastische patienten een extra 

probleem vergeleken met niet-spastische mensen. 

3. In een open onderzoek, waarin dus zowel het intrinsieke als het 

placebo effect van het middel een rol spelen, heeft een negatief 

resultaat meer betekenis dan een positief. 

4. In het kader van de integratie van gehandicapten in de samen

leving verdient het aanbeveling om revalidatiecentra naar het 

centrum van woongemeenschappen te verplaatsen. 

5. De overdracht van wetenschappelijke informatie kan worden ver

beterd door gebruik te maken van de visuele hulpmiddelen zoals die 

ook in de reklame worden toegepast. 

6. Voor de overconsumptie van geneesmiddelen is allereerst de arts 

verantwoordel ijk, die door onwetenheid, onverschil 1 igheid en zwak

heid te veel voorschrijft; de patient, omdat deze onduidel ijk is 

over zijn klachten; de farmaceutische industrie, die zinloze medi

cijnen produceert; en tenslotte de overheid, die weinig doet om deze 

situatie te veranderen. 

J. Bernard, openingstoespraak IUPHAR-congres, Parijs l97B. 

7. Het is gewenst dat in de postdoctorale fase van de medische 

opleiding, naast de "differentiaal diagnose", ruime aandacht wordt 

besteed aan de "differentiaal therapie". 



8. Een medicijnenwinkel, die informatie verstrekt over genees

middelen, verstoort niet de arts-patient relatie, maar levert 

een bijdrage tot de mondigheid van patienten. 

9- Bij de fusie van scholen wordt te veel rekening gehouden met 

de personeelsproblematiek ten koste van onderwijs inhoudelijke 

as pee ten. 

10. Op grand van een kostenberekening van het krantenbedrijf zou 

men tot de conclusie kunnen komen, dat journalisten zijn aange

trokken om de achterkant van reklameboodschappen vol te schrijven. 

Groningen, 22 november 1978. 


