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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Kenmerken van zorg en kwaliteit van leven bij patiënten met kanker

van A.M. Courtens



1. Nieuw gediagnostiseerde kankerpatiënten hebben meer behoefte
aan zorg bij huishoudelijke activiteiten dan behoefte aan zorg bij
psychische problemen. Hulpverleners schatten deze behoeften
verkeerd in.

2. Bij onderzoek naar de relatie tussen steun uit de omgeving van de
patiënt en kwaliteit van leven dienen emotionele en praktische steun
gescheiden bestudeerd te worden. Emotionele steun draagt bij aan
een hogere kwaliteit van leven, een lagere kwaliteit van leven roept
in de omgeving meer praktische steun op.

3. Een globale evaluatiemaat zoals 'tevredenheid met het leven' is niet
geschikt om veranderingen in kwaliteit van leven bij langdurig zieken
te meten.

4. Het aantal professionele zorgverleners dat bij de zorg betrokken is
wordt meer bepaald door het dagelijks functioneren en het welbevin-
den van patiënten dan door de objectieve ernst van de ziekte.

5. Een lage sociaal-economische status en een hoge leeftijd bij
patiënten met kanker verhogen de kans op een negatief beloop van
kwaliteit van leven.

(bovenstaande stellingen hebben betrekking op het proefschrift)

6. De ontwikkeling van een classificatiesysteem van verpleegkundige
diagnoses in Nederland dient met behulp van zowel inductieve als
deductieve methoden plaats te vinden.

7. Onderwaardering van onderwijs op universiteiten leidt op den duur
tot nivellering van opleidingsniveaus.

8. Getinte beglazing in gebouwen is niet alleen kosten-, maar vooral
ook stemmingsverlagend.

9. De emancipatoire leuze: een slimme meid is op haar toekomst
voorbereid, zou aangevuld moet worden met: een echte man, weet
hoe hij zijn naasten verzorgen kan.

10. Uniforme woningbouw laat het klokje bij de buren net zo tikken als
thuis.

11. Sinds 'Maastricht' in Maastricht is geweest, is er op het balkon van
Europa een voortdurend tekort aan terrasstoelen.


