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STELLINGEN

STELLINGEN BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT VAN M.H. OOSTERWIIK: COGNITIEVE

STRATEGIEEN VAN BORSTKANKERPATIENTEN EN DE RELATIE MET AANPASSING: EEN

LONGITUDINAAL ONDERZOEK

• Schijnbaar tegengestelde cognitieve strategieen, zoals bagatelliseren en doem-
denken, gaan vaak samen; het gebruik van de ene is een reactie op de andere.
Dergelijke combinaties duiden op een gezonde ambivalentie die passend is bij het
omgaan met een onzekere ziekte als kanker.

• Protesteren tegen het onvermijdelijke verergert het lijden.

• Het invullen van een vragenlijst over de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis
is op zichzelf stressvol. Daarbij worden copingstrategieen aangewend die gericht
zijn op stressreductie en ego-defensie, zonder dat dit zichtbaar wordt. Dit is een
groot probleem bij de interpretatie van vragenlijstgegevens en verklaart waarom
deze dikwijls afwijken van resultaten verkregen met interviews.

• Response shift is meer dan een methodologisch probleem. Het is een teken dat de
patient zieh succesvol heeft aangepast aan zijn veranderde situatie.

• Bij veel patienten is, hoewel zij van hun borstkanker zijn genezen, het vertrouwen
in hun lichaam voor lange tijd, mogelijk zelfs blijvend, beschadigd.

• leder nadeel heb zijn voordeel (Johan Cruijff) is niet alleen wäär, maar tevens
bevordert dit inzicht het psychisch welbevinden. In dit proefschrift heet dat 'een
positieve wending geven'.

• Aanpassing aan een ziekte wordt voor een belangrijk deel bepaald door de cognities
van de patient. Er is in de gezondheidszorg veel geld te besparen wanneer hiervoor
meer aandacht zou zijn.

• In de revalidatiegeneeskunde is het vanzelfsprekend dat medische, psychische en
sociale gevolgen van een aandoening geintegreerd worden behandeld. Deze
werkwijze biedt ook grote mogelijkheden voor de behandeling van chronisch
zieken en patienten die belastende medische ingrepen hebben ondergaan, zoals
bijvoorbeeld bij kanker.



STUJNGEN

• Bij onderzoek naar menselijk gedraj wordt over hel algemeen te weinig gebruik

gemaakt van psychologische kennis, » k door psychologen.

• In de media wordt bij de berichtgeNng over een nieuw geneesmiddel of nieuwe
behandelmethode dikwijls verslag g«daan in termen van de sterfte daalt hierdoor
met x %'. Mogelijk is hier sprak« van wishful thinking, aangezien het on-
waarschijnlijk is dat een deel varde onderzoeksgroep door de behandeling
onsterfelijk is geworden.

• De snel groeiende woekering van verkeersborden, bewegwijzering, snelheids-
remmende obstakels, informatie-paielen, alsmede bordjes en paaltjes voor fiets-,
wandel-, ruiter-, huifkar-, mountainiike- en andere toeristische routes, schiet niet
alleen haar doel voorbij maar vorrn tevens een verminking van stad en land en
bevordert de debilisering van de bevjlking.

• Van genoegens heeft men nooit gen»eg.


