
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten
en kwakzalverij

Renckens, C.N.M.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Renckens, C. N. M. (2004). Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve
geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij. [, Universiteit van Amsterdam]. Uitgeverij Bert
Bakker.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/dwaalwegen-in-de-geneeskunde-over-alternatieve-geneeswijzen-modeziekten-en-kwakzalverij(7f2de004-351c-4cb6-8408-498efb8b49fa).html


Stellingen behorend bij het proefschrift 
Dwaalwegen in de geneeskunde 

van Cees N.M. Renckens 

i Evidence-based medicine is een pijnbank voor de reguliere geneeskunde, 
voor de alternatieve geneeskunde is het een brandstapel. 

Dit proefschrift. 

2 Wetenschappelijk onderzoek van alternatieve geneeswijzen is wegge
gooid geld. 

Dit proefschrift. 

3 Het oude medisch adagium 'Ohne Befund, keine Krankheit' zou in meer 
ere gehouden moeten worden. 

Dit proefschrift. 

4 De kwakzalver is niet het geweten van de dokter, net zomin als de maat
schappijstructuur aansprakelijk gesteld kan worden voor het gebruik van 
XTC, hasj en cocaïne door de Nederlandse jeugd. 

Dit proefschrift. 

5 'Van een goed arts wordt een zekere bescheidenheid verwacht. Wie zijn 
medisch handelen baseert op een privé-overtuiging waarvoor weten
schappelijke argumenten ontbreken en die slechts door een handjevol 
vakgenoten wordt gedeeld, lijdt aan gevaarlijke zelfoverschatting.' 

C.P. van der Smagt, Medisch Contact 2002:1475. 

6 Mensen die de gewone geneeskunde aanduiden met het begrip allopa
thie geven er blijk van geen idee te hebben van de herkomst en betekenis 
van deze term of zijn kwaadwillig. 

7 De term 'reguliere geneeskunde' is een tautologie. 

8 Artsen die hun patiënten te mooie beloften doen over het effect van hun 
therapie kunnen zich niet verdedigen met een beroep op de psychoneuro-
immunologie. 

9 Dat Pubmed en Medline wel aan publicaties uit het Journal of Chinese 
Medicine en het British Homoeopathic Journal refereren en niet aan die uit 
de Scientific Review of Alternative Medicine is een ernstige misstand. 



io 'We believe that the health of a culture is measured in part by the vigor 
with which its immune system responds to nonsense.' 

Gross en Levitt, Higher superstition (1998), 217. 

11 De bewering van Masters en Johnson uit 1968, recent ook nog overge
nomen door de Groningse seksuoloog Drenth (De oorsprong van de •we
reld. 2001, AP, 59), dat er zich tijdens seksuele opwinding bij de vrouw 
een luchtbel vormt in het bovenste deel van de vagina, vertoont meer 
overeenkomst met een zeepbel dan met de werkelijkheid. 

12 De opgave waar een eerstbarende homo sapiens voor staat is niet een
voudig. Vergeleken met die van een eerstbarende gevlekte hyena, van 
wie de helft van alle jongen tijdens de baring sterft, is ze de inspanning 
echter meestal wel waard. 

13 Als er een placenta praevia bestaat in een littekenuterus, dan is de kans 
dat de sectio eindigt met een hysterectomie 50 procent (Clark, S.L., S.Y. 
Yeh, J.P. Phelan et al. Obstet. Gynecol. 1984 (64) 376-380). Het verdient 
aanbeveling deze ingreep te centraliseren in ziekenhuizen waar interven
tieradiologen embolisatie kunnen verrichten. 

14 Bij aanhoudend en onbegrepen bloedverlies post partum moet ook aan 
de mogelijkheid van verworven haemofilie worden gedacht. 

C.N.M. Renckens, NTvG 2001:145:443. 

15 Het aantal keizersneden wegens stuitligging kan omlaag. 

16 Het percentage artsen dat zichzelf beter acht dan het gemiddelde ligt 
vermoedelijk boven de 90 procent. Gelukkig zijn de meesten zo verstan
dig die mening voor zich te houden. 

17 'De grootste specialisten en chirurgen blijven anoniem. Je redt de levens 
van ontelbare mensen en je ziet ze nooit meer terug. Dat is het offer van 
het beroep. En die mensen vertellen aan iedereen dat de groenten in het 
ziekenhuis niet eens gaar waren.' 

Reve tegen Rooduijn (Revelaties, Conserve, 2002, 72). 


