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Stellingen 

Behorend bij het proefschrift 

‘Improving care for patients with rheumatic diseases’ 

Yvonne JL van Eijk-Hustings 

 

1. Bij de implementatie van zorgprogramma’s voor fibromyalgie is maatwerk 

noodzakelijk. Men dient rekening te houden met verwachtingen van patiënten. 

(dit proefschrift) 

2. Multidisciplinaire behandelprogramma’s voor patiënten met fibromyalgie zijn 

duur en resulteren niet in substantiële vermindering van 

 gezondheidszorgconsumptie. (dit proefschrift) 

3. In Europa en de Verenigde Staten bestaat een breed draagvlak voor de 

implementatie van reumaverpleegkundige zorg, maar economische- en 

emotionele barrières dienen te worden geslecht. (dit proefschrift)  

4. Alle patiënten met reumatische aandoeningen hebben recht op verpleegkundige 

zorg. (dit proefschrift) 

5. Patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen verwachten 

verpleegkundige ondersteuning die bijdraagt aan een zo zelfstandig mogelijk 

leven met een reumatische aandoening. (dit proefschrift) 

6. Voor de buitenwacht is ‘reuma’ een oudemensenkwaal. Echter, de meeste 

reumatische aandoeningen openbaren zich op jongere leeftijd en resulteren in 

een substantiële ziektelast voor patiënten en voor de maatschappij. 

7. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat patiëntgerichte zorg start met het 

inventariseren van de behoeften van de patiënt.  

8. Om de kwaliteit van de zorg in de dagelijkse praktijk te kunnen meten en 

verbeteren dienen indicatoren te worden vastgesteld voor processen die 

bewijsbaar bijdragen aan verbeterde uitkomsten. 

9. Het vermogen om te polderen, een ‘culturele erflast’ van Nederlanders, komt ook 

van pas bij het verbeteren van de zorgprocessen. 

10. Een promotie op latere leeftijd draagt ertoe bij dat het dankwoord een 

substantieel deel van het proefschrift kan vormen. 

 

 

 


