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STELLINGEN

behorcnd bij hct procfxhrift

KWALITEIT VAN LEVEN VAN CARA-PATIENTKN
IN IIET NEDERLANIXS ASTMACENTKUM DAVOS

Tom van der School

2 februari 1996



1. Binnen een centrum voor longrevalidatie dient de psychologische diagnos-
tiek gericht te lijn op factorcn die het instandhoudcn van ervaren bcper-
kingen en van medische consumpiie verklaren. IV diagnosticus moel
bedacht rijn op co-morbiditeit op hcl vlak van de psychopathologic.

2. Een opname in het Nederlands Astmacentrum Davos kan leiden tot een ver-
betcnng van de kwahteit van levcn cn UM een vcrbelchng cq. vermindering
van de medische consumptie.

3. Wanneer een patifnt met Cara zieh schaaml voor deae «tndoening heeft dal
een siechte invloed op hcl lange lermijn-effeet vtn longrrvalidniic.

4. Een non-speeifieke factor die mede van invloed kan /ijn op hcl effect van
longrevalidatie in hcl Nederlands Astmaccnlrum Davos is hel /.o genoemde

Ncckermann-cffect'.

5. Ondanks het belang van zorg op maat' is de patient met Can febMl bty
een behandcling in groepsverband.

6. Voor de meeste chronische aandoemngen geldt dat de wijze waarop de
patient ermee omgaat het bcloop ervan bepaalt.

7. Ook in de communicatie tussen arts en psycholoug lijkt het vcclal tc gaan
om de kunst zo dicht mogelijk längs elkaar heen tc pralen.

8. Specialistische psychotherapieverenigingen dienen te voorkomen dat de
nadruk op rechtvaardiging en bescherming van haar uitgangspunlen de
ontwikkeling van de psychotherapie in de weg komt tc staan.

9. Pre- en dysmatuur geboren baby's hebben een groter risico het slachtoffer
te worden van kindermishandcling dan op tijd geboren en voldragen
baby 's.

T.A.W, van der Schottt. (1987). Vroeggehoorte: Een rmco voor kindermiihandeling.

In: G. Breeuvwma A P. van Geert (red.). Psychologen over kiodcrmuhaodcliog.

Nijmegen: Dekker A van de Vegl (pp. IOI-I33).

10. Een al te streng ziekteverzuimbeleid leidt tot verzieking op de wcrkplek.

11. Besluiteloosheid is de laagste graad van vnjheid.
Variant op: L 'indifference eM le plui hat degr< de U liberty.

DeKUte*, R.(1644). Meditaüoiu. de«l 4.


