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Stellingenn behorende bij het proefschrift: 

"Communicationn between doctors and cancer patients: 
tapingg the initial consultation" 

1.. Het 'Roter Interactie Analyse Systeem' (RIAS) blijkt een geschikt instrument voor het 
inn kaart brengen van communicatie tussen artsen en oncologiepatiënten. 
DitDit proefschrift 

2.. Interactie analyse systemen beperken zich tot de verslaggeving en analyse van gefilterde 
communicatie:: datgene wat men kan horen en/of zien. Wat zich onuitgesproken 'in het 
hoofd'' van arts en patiënt afspeelt blijf t vooralsnog ontoegankelijk voor de wetenschap. 
NaarNaar aanleiding van dit proefschrift 

3.. Bij het onderzoek - binnen een oncologische setting - naar de mogelijke invloed van 
copingstijlenn op arts-patiënt communicatie blijkt een blunting copingstijl een minder 
relevantt concept dan een monitoring copingstijl. 
DitDit proefschrift 

4.. Wanneer het gaat om emotioneel geladen consulten, zoals het oncologische consult, 
zouu de toon van het gesprek wellicht de belangrijkste voorspeller kunnen zijn voor de 
kwaliteitt van leven en de tevredenheid van patiënten. 
NaarNaar aanleiding van dit proefschrift 

5.. Het meegeven van een geluidsopname van het eerste poliklinische consult aan 
oncologiepatiëntenn is een waardevolle interventie. 
DitDit proefschrift 

6.. Gezien het belang van het communicatie en attitude-onderwijs aan geneeskunde 
studenten,, zou het aanbevelenswaardig zijn de beroepseed voor medici te wijzigen in 
'hett naar beste weten en vermogen uitoefenen van de genees-, heel-, verlos- en 
communicatiekunst'. . 

7.. Het aantal klachten over gebrekkige arts-patiënt communicatie, ingediend bij het 
Medischh Tuchtcollege, neemt toe. Gezien dit feit zou een structurele eis tot nascholing 
betreffendee communicatieve vaardigheden voor artsen overwogen dienen te worden. 

8.. Tijdens het communiceren worden per definitie fouten gemaakt. Het is de taak van 
dee communicatietrainer om zoveel mogelijk fouten proberen uit te sluiten. 
Vrij ''  naar Johan Cruijff 

9.. De vergelijking die de Minister van Verkeer en Waterstaat maakte tussen de verkeers-
situatiee in Nederland en die van Duckstad, getuigt van creativiteit en humor; eigen-
schappenn die in de hedendaagse politiek nagenoeg zijn uitgestorven. 

10.. "People who say they sleep like a baby usually don't have one". 
L.J.L.J. Burke 

Lucill ee M.L. Ong 

Amsterdam,, 3 maart 2000 




