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STELLINGEN ,

De eerste vijf stellingen hebben betrekking op het proefschrift.

1. De thuiszorg biedt aan wijkverpleegkundigen minder ruimte om hun
specifieke deskundigheid toe te passen dan aan wijkziekenverzorgenden.

2. Herverdeling van werk in de thuiszorg, bijvoorbeeld door middel van functie-
differentiatie, heeft meer invloed op arbeidstevredenheid dan op burnout.

3. Om een redelijk niveau van arbeidstevredenheid te handhaven dienen wijk-
verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden de mogelijkheid te hebben om
met een aandachtsgebied (= area-of-special-expertise) te werken.

4. Het is mogelijk om de complexiteit van verpleegkundige zorg ondubbelzinnig
te meten. Een professionele en kritische attitude van wijkverpleegkundigen
en wijkziekenverzorgenden is een voorwaarde om dit succesvol toe te
kunnen passen in de praktijk.

5. Het meten van patienten-tevredenheid is onvoldoende om te bepalen wat het
oordeel van de patient is over de kwaliteit van zorg. Inzicht in zowel de
verwachtingen als de waarnemingen van de patient zijn voor dit laatste
onontbeerlijk.

6. Het verhogen van de effectiviteit, efficientie en produktiviteit in de
gezondheidszorg staat op gespannen voet met de arbeidstevredenheid van
degenen die de zorg daadwerkelijk moeten verlenen.

7. Met het nieuwe opleidingsstelsel voor de verpleegkundige en verzorgende
beroepen wordt de discussie over deskundigheidsniveaus vervangen door
een discussie over kwalificatieniveaus.

8. Het gevaar van de organisatorische veranderingen in de gezondheidszorg is
dat instellingen hun kernactiviteit uit het oog verliezen.

9. Het verschil tussen een wetenschapper en een organisatieadviseur is als het
verschil tussen een trein en een auto.

10. Het huidige gezondheidsgebeuren functioneert niet zonder te 'kortsluiten',
'terugkoppelen', 'netwerken' en 'klankborden'.

11. Oost zuid west, Hengelo best.

Stellingen behorend bij het proefschrift 'Differentiated practice and specialization
in community nursing' (Verticale en horizontale functiedifferentiatie in de wijk-
verpleging) van Patrick G.M. Jansen, 17 december 1996


