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Un limited Exposure
The patient mix of GP trainees 

and their trainers: 
gaps, disparities, 

and active 
steering

1. De patientenmix van huisartsopleiders is niet de beste referentiestandaard voor de 
patientenmix van aios. (dit proefschrift)

2. De bevinding dat aios, vergeleken met hun opleiders, ongeveer de helft van het aantal 
patiëntencontacten hebben, doet de vraag rijzen of ze voldoende voorbereid zijn op de 
‘workload’ van een gevestigd huisarts. (dit proefschrift)

3. De praktijkassistent(e) heeft enige invloed op de patientenmix van aios op enkele 
gebieden, doch zeker niet op alle. Hun inzicht in de uiteindelijke patientenmix is beperkt. 
(dit proefschrift)

4. Aios en opleiders zullen indien ze worden geconfronteerd met verschillen in hun 
patientenmix reageren met een variëteit aan interventies, allen gericht op het verkrijgen 
van een optimale hoeveelheid ervaring. (dit proefschrift)

5. Sturingsinterventies dienen gebaseerd te worden op streefwaardes, de resulterende 
patientenmix dient voortdurend gemonitord worden. (dit proefschrift)

6. Het is een didactische plicht voor iedere opleider om af te wegen welke chronische, 
complexe of andere patiënten de aios kan behandelen. (dit proefschrift)

7. Clinical experience without training increases confidence, not competence. (Christopher 
Bulstrode, naar Theresa Marteau) 

8. De hoogte van de impactfactor zegt vaak meer iets over de grootte van een bepaald 
vakgebied dan over het ‘belang’ ervan. (Wikipedia)

9. Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience 
of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so. (Douglas  Adams)

10. Learning is finding out what you already know, doing is demonstrating that you know it, 
teaching is reminding others that they know it as well as you do. (Richard David Bach)

11. Er zijn drie manieren waarop je wijsheid kunt vergaren. Ten eerste door reflectie, de 
nobelste manier. Ten tweede door imitatie, dat is de gemakkelijkste manier. Ten derde 
door ervaring op te doen, de bitterste manier. (Confucius)

12. Hoe excentrieker de patiënt en hoe enthousiaster de dokter, des te groter de kans op een 
zeldzame diagnose. (Jip de Jong)

13. De beslissing om in één land meerdere HISsen te gebruiken kan worden vergeleken met 
de beslissing om iedere treinfabrikant een eigen spoor te laten ontwikkelen. (Jip de Jong)

14. If you can’t do it, teach!

Jip de Jong, oktober 2012

Stellingen behorend bij het proefschrift


