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Stellingen n 

behorendebehorende bij het proefschrift: Spoedeisende hulp bij buikklachten. 
EvaluatieEvaluatie van het functioneren van de spoedeisende hulpafdeling 

aanaan de hand van patiënten met buikklachten 
tete verdedigen op 6 december 2000 door AAW van Geloven. 

1.. Het aantal zelfverwijzers op de spoedeisende hulpafdelingen van de Nederlandse 
ziekenhuizenn is groot en neemt toe. Deze ontwikkeling is niet te keren. 

2.. Een goed opgeleide eerste hulparts kan een uitstekende poortwachter van de 
gezondheidszorgg zijn. 

3.. Het is een slechte zaak dat artsen op een spoedeisende hulpafdeling niet worden 
geschooldd voor de taken die zij moeten vervullen. 

4.. Vooralsnog geldt voor de artsen op de spoedeisende hulpafdeling: "Ervaring is de 
optelsomm van alle vergissingen die je begaan hebt." 

5.. Oudere patiënten met buikklachten verdienen op de spoedeisende hulpafdeling extra 
aandacht;; immers bij een onjuiste opname diagnose is de mortaliteit significant hoger. 

6.. Zelfverwijzers komen niet onterecht maar ongerust. 

7.. Zelfverwijzing naar de spoedeisende hulpafdeling is alleen dan te keren als de 
patiëntenn in populaire tv-series (zoals E.R.) ook eerst naar de huisarts gaan. 

8.. De buit bij de operatieve behandeling van de bodypackers moet als gevonden voorwerp 
beschouwdd worden. 

9.. In de Nederlandse politiek leiden de Borstsparende behandelingen tot onvoldoende 
curatiee van de gezondheidszorg. 

10.. Nooit blijf t iets zoals het geweest is, niets bestaat om te blijven - R. Giphart 

11.. De term "medisch vluchteling" moet worden geïntroduceerd voor patiënten die door de 
wachtlijstproblematiekk hun heil in het buitenland zoeken. 

12.. Het werk van koeriers ligt soms zwaar op de maag. 

13.. Emergency Medicine, who cares? 




