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Stellingen bij het proefschrift 

Twee eeuwen zoeken naar medische bewijsvoering 
De gespannen verhouding tussen experimentele fysiologie en klinische 
epidemiologie 

1 De overtuiging dat het gedrag van levende wezens evenals dat van de 
anorganische natuur beantwoordt aan vaste wetten, is zowel een pro
duct als een vooronderstelling van het gebruik van de experimentele 
methode. 
Dit proefschrift, de hoofdstukken I tot en met 6 

2 Bestudering van de Introduction à l'étude de la médecine expérimentale 
van Claude Bernard zou voor iedere student in de geneeskunde ver
plicht moeten worden gesteld. 

3 Voor een correcte interpretatie van clinical trials dient men zich te 
realiseren dat zij van een andere soort zijn dan experimenten van het 
fysiologische type. 
Dit proefschrifi, de hoofdstukken il en 12 

4 Een clinical trial is, anders dan de naam suggereert, niet in de eerste 
plaats een geneeskundig experiment, maar een statistische techniek. 
Dit proefschrift, de hoofdstukken 10,11 en 12 

5 De aanduiding Evidence-based medicine getuigt zowel van gebrek 
aan historisch besef als van zelfoverschatting en kan maar beter als 
moderne retorica worden gezien. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 12 

6 Een te strikte interpretatie van Evidence-based medicine zal de 
geneeskunde doen ontaarden in een aan oude tijden herinnerend 
mengsel van 'gedachtenloze empirie' en 'therapeutisch nihilisme'. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 12 

7 De vuistregel in dubio abstine bij preventieve geneeskundige activitei
ten is van betrekkelijke waarde, daar een waterdicht bewijs zelden 
voorhanden is. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 12 



8 De waarde van botdichtheidsmetingen onderstrepen met de bewering 
dat de botdichtheid verantwoordelijk is voor tachtig procent van de 
botsterkte is misleidend. Daar deze bewering berust op in vitro expe
rimenten die geenszins maatgevend zijn voor de fractuurkans in vivo, 
moet zij worden beschouwd als een modern voorbeeld van iatrofysica. 
Wiersma Tj, Mol SSL, Thomas S. Botdichtheidsmeting en de preventie 
van fracturen: wie komen biervoor in aanmerking? [ingezonden]. Neder
lands Tijdschrift voor Geneeskunde 1996; 140:1622. 

9 Geneeskundige kennis zonder bekendheid met de wijze waarop deze 
tot stand is gekomen, kan gemakkelijk foutief geïnterpreteerd wor
den. 

10 Bij het beoordelen van medisch wetenschappelijke literatuur dient 
oud niet te worden verward met verouderd. Soms werpt oude litera
tuur juist nieuw licht op hedendaagse opvattingen. Anderzijds is 
nieuw beslist geen garantie voor kwaliteit. 

11 De tendens de onderbouwing van geneeskundige richtlijnen in hiërar
chische categorieën te verdelen, ontaardt gemakkelijk in een vruchte
loze reductie van de complexe werkelijkheid. 

12 De uitroep 'zon stuk' bij het zien van de maan tegen het eind van een 
zonnige winterdag door een driejarig kind, vormt een belangrijke aan
wijzing dat de menselijke kennistoename begint met het relateren van 
het onbekende aan het bekende. 

13 De filosofische verwondering van jonge kinderen over het waarom der 
dingen zou in het onderwijs meer moeten worden uitgebuit. 

14 Het antwoord op Maxwells vraag of het 'boek' van de natuur niet 
beter beschouwd kan worden als een tijdschrift gevuld met onderling 
weinig samenhangende delen, doet voor de huidige geneeskunde 
eigenlijk niet eens zo heel erg ter zake: het dagelijks uitkomen van vele 
medische tijdschriften bewijst afdoende dat het boek nog bij lange na 
niet af is. 


