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1. De invloed van belemmerende en bevorderende factoren op veranderingsprocessen binnen 

transmurale zorgprojecten kan alleen worden begrepen indien een dynamisch onderzoeksmodel 
wordt gehanteerd. (dit proefschrift) 

2. De doorslaggevende factor voor de benoeming van een projectmanager van een transmuraal 
zorgproject is zijn arsenaal aan leiderschapskwaliteiten. (dit proefschrift) 

3. Het stokpaardje van gespecialiseerde verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten bij 
substitutie van zorg is de structuur ervan, dat wil zeggen de uitwerking van de overdracht van 
patiëntenzorg vanuit ziekenhuis naar huisartspraktijk en van arts naar verpleegkundige. Zonder 
hantering van dit stokpaardje komt deze zorg niet goed van de grond. (dit proefschrift) 

4. In onze maatschappij geldt het spreekwoord ‘jong geleerd is oud gedaan’ als ingeburgerd. Bij 
transmurale zorgprojecten moet dit spreekwoord worden geleerd. (dit proefschrift)   

5. Het verhaal van zorgverleners en projectmanagement over de ervaringen en opvattingen van 
patiënten die hebben deelgenomen aan transmurale zorgprojecten is niet identiek aan het verhaal 
van de patiënten zelf. (dit proefschrift) 

6.  De participatieladder is naar de gezondheidszorg vertaald. De hoogste sport van de ladder legt de 
regie bij de patiënt. Dit betekent dat de patiënt bepaalt en de zorgverlener ondersteunt. Zonder 
dialoog blijven patiënten en zorgverleners naar een andere sport van de ladder kijken. 

7. Bij verbeterpunten omtrent kwaliteit van zorg wordt nog te weinig aandacht besteed aan 
patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid. Cliëntenraden kunnen dit veranderen. 

8. Limburgse artiesten die ook buiten de provincie Limburg bekend zijn, beschikken per definitie 
over de X-factor. Voor de vaststelling hiervan is geen onderzoek en geen vakjury nodig.  

9. Als iedereen de film ‘An inconvenient truth’ van Al Gore over de opwarming van de aarde heeft 
gezien, moet de echte wereldleider wel opstaan.   

10. Vroegtijdige onderkenning en behandeling van lymfoedeem bij borstkanker is noodzaak, maar 
nog geen realiteit. 

11. In de tijd van cyberspace, digitale tijdschriften en digitale edupapers, is de uitgave van een 
proefschrift in boekvorm achterhaald. 


