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Steliingen

behorend bij het proefschrift
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1 Een ziekenhuisopname leidt tot een verstoord slaappatroon.

2. Het wel of niet verstrekken van slaapmedicatie in het ziekenhuis wordt
in Nederland veelal bepaald door de verpleegkundige.

3. Een ziekenhuisopname heeft een negatiever effect op de slaapkwaliteit
van jongere dan van oudere patienten.

4. De slaapkwaliteit van de patient tijdens vorige opnamen is een goede
indicator voor de slaapkwaliteit tijdens een nieuwe opname.

5. De diagnose "Sleep Pattern Disturbance" zoals de North American
Nursing Diagnosis Association (NANDA) die accepteerde, is ondeugdelijk
voor de verpleegkundige praktijk, omdat niet naar de aard van het slaap-
probleem wordt gedifferentieerd

(de eerste vijf stellingen hebben betrekking op het proefschrift)

6. Slaaponderzoekers hebben zelden last van slaapproblemen.

7. Het methodisch werken ofwel het hanteren van het verpleegkundig
proces laat veel te wensen over in de Nederlandse verpleegkundige
praktijk.

8. De aanwezigheid van een verplegingswetenschappelijke theorie is niet de
enige standaard om onderzoek als verplegingswetenschappelijk te karak-
teriseren.

9. Om de toekomst van verplegingswetenschappelijk onderzoek in Neder-
land te waarborgen dient de werving van studenten verplegingsweten-
schap die niet verpleegkundige zijn, meer aandacht te krijgen.

10. Invoering van verpleegkundige diagnosen behoeft een voorzichtiger aan-
pak dan die gewoonlijk geschiedt.

11. De Italiaanse keuken wordt in Nederland ten onrechte gelijkgesteld aan
het bakken van pizza's.


