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Stellingen bij het proefschrift 'Development, implementation and evaluation of
surgical patient education' van Bert Breemhaar, te verdedigen aan de Rijksuni-
versiteit Limburg d.d. 31 oktober 1996 om 16.00 uur.

1. Een goed inzicht in het effect van psycho-educatieve begeleidingsmaatregelen
voor operatiepatienten op verschillende fysieke en psychologische uitkomstva-

is- riabelen, vereist meer gecontroleerd onderzoek waarin de effecten van deze
a maatregelen op al deze variabelen met elkaar en met een controle-conditie

-s worden vergeleken (Kincey & Saltmore, 1989). ... ..

2. Psycho-educatieve begeleidingsmaatregelen voor operatiepatienten dienen te
zijn afgestemd op verschillen tussen patienten in a) de mate waarin zij de

Ji operatie en daaraan verwante zaken vrezen, b) de wijze waarop zij die vrees
trachten te verwerken en c) de mate waarin zij mogelijkheden waarnemen om
zelf invloed uit te oefenen op gebeurtenissen met betrekking tot de opname in
het ziekenhuis en (het herstel van) de operatie.

3. Voldoende externe validiteit van evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van
psycho-educatieve begeleidingsmaatregelen voor operatiepatienten, vereist dat
deze maatregelen worden uitgevoerd door professionals die werkzaam zijn in
het kader van de medische behandeling en verzorging van operatiepatienten in
het ziekenhuis. Zij verdienen de voorkeur boven personen die niet tot de
ziekenhuisstaf behoren en die deze maatregelen tijdelijk uitvoeren in het kader
van het onderzoek. ...... .•.*•••••

4. Voor een succesvol verloop van het proces van samenwerking van
voorlichtingsdeskundigen met (para)medici in een ziekenhuis bij het ontwikke-
len en implementeren van effectieve voorlichtingsmaatregelen voor opera-
tiepatienten, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
a) De (para)medici dienen de waarde van voorlichting aan operatiepatienten

in te zien,
b) de maatregelen dienen aan te sluiten bij hun professionele behoeften en

waarden,
c) de maatregelen dienen beneden een voor hen aanvaardbaar niveau van

complexiteit te blijven,
d) de (para)medici dienen onderling over (invoering van) de maatregelen te

communiceren, waardoor hun onderlinge sociale relaties verbeteren,
e) zij dienen de maatregelen tijdelijk uit te kunnen proberen,
f) met het invoeren van de maatregelen wordt eerst dan gestart als de

(para)medici er aan toe zijn, en
g) het proces van ontwikkeling en implementatie van de maatregelen dient

met enige vaart te verlopen.
(Ontleend aan Rogers, 1962).
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5. Door de perceptie van patienten die een traditionele cholecysyectomie onder-
gaan te versterken dat zij zelf actief kunnen bijdragen aan hun postoperatieve
herstel, kan worden bevorderd dat zij zich na de operatie dusdanig gedragen
dat dit hun herstel in de hand werkt. Dit kan leiden tot verkorting van hun

i. ziekenhuisopname.

6. Bij gebruik van een open ondervragingsmethodiek maken overwegingen met
betrekking tot energiebesparing en milieubescherming slechts een onderge-
schikt deel uit van alle genoemde redenen voor de wijze waarop personen ge-
wend zijn om gebruik te maken van energie voor huishoudelijke doeleinden.

7. Van de heden ten dage bij veel mensen sterk gewortelde motivatie voor
gezondheidsbevorderend gedrag kan veel meer dan thans het geval is, gebruik
worden gemaakt om energiebesparend gedrag te bevorderen.

8. Onder zelfstandig wonende gebruikers van geneesmiddelen ouder dan 65 jaar,
vormt het aaneengesloten gebruik van een geneesmiddel gedurende langere
tijd dan de periode die voor het betreffende geneesmiddel farmacologisch
verantwoord wordt geacht, de meest voorkomende vorm van ongewenst
medicijngebruik.

9. Onder zelfstandig wonende oudere gebruikers van geneesmiddelen doen zich
meer vormen voor van ongewenst geneesmiddelgebruik, naarmate zij gu-
nstiger oordelen over het gebruik van geneesmiddelen, meer informatie
verzamelen over geneesmiddelen en meer problemen hebben met het lezen
van bijsluiters. Hieruit valt af te leiden dat verbetering van de voorlichting aan
ouderen omtrent adequaat gebruik van geneesmiddelen kan bijdragen aan
vermindering van ongewenst gebruik. < «^
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