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Stellingen behorende  bij het proefschrift 

BIG issues 

Evaluation of the effects of granting legal authority to Dutch Nurse Practitioners 
and Physician Assistants to independently perform reserved medical procedures 

Daisy De Bruijn-Geraets 

 

1. Het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan verpleegkundig 
specialisten en physician assistants is effectief voor katheterisaties, heelkundige 
handelingen, injecties, puncties en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen 
(dit proefschrift). 

2. Zorgprocessen met voorbehouden handelingen zijn door het toekennen van 
een zelfstandige bevoegdheid aan verpleegkundig specialisten en physician 
assistants efficiënter ingericht, waarbij de zorg door de hiertoe geschikte 
professional wordt geleverd (dit proefschrift).  

3. Het wijzigen van een wet is slechts een eerste stap naar een volledige 
zelfstandige bevoegdheid (dit proefschrift). 

4. In de Wet BIG en bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur dient meer 
aandacht te worden besteed aan het begrip “indiceren” met inbegrip van een 
duidelijke definitie en reikwijdte (dit proefschrift). 

5. Om zinvolle uitspraken te kunnen doen over de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van een complexe interventie die in de dagelijkse praktijk wordt 
uitgetest, is inzicht in contextuele factoren noodzakelijk. 

6. Als mixed-methods onderzoek alleen wordt toegepast omdat het verzamelen van 
kwantitatieve data problematisch is, dan is sprake van mixed-up onderzoek.  

7. Taakherschikking is een opmaat voor persoonsgerichte zorg. 
8. Een evaluatieonderzoek naar een wetswijziging, die is ingegeven vanuit een 

duidelijke behoefte in de dagelijkse praktijk, biedt van begin tot eind veel 
mogelijkheden voor kennisvalorisatie.  

9. Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal maar 
een team dat als los zand uiteenvalt (Johan Cruijff).  

10. [Luke:] “I can’t believe it“,  [Yoda:] “That is why you fail” (Starwars). 

 


