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STELLINGEN

behorend bij het proefschrift

Towards integrated nurse-led self-management support in routine diabetes care

Anneke van Dijk – de Vries

Maastricht, 16 december 2015

1. Voor biopsychosociale zelfmanagementondersteuning door de praktijkondersteuner somatiek

moeten niet alleen praktijkondersteuners worden toegerust, maar ook huisartsen en patiënten. (dit

proefschrift)

2. Voordat uitsluitsel kan worden gegeven over de meerwaarde van problem solving en reattributie

door de praktijkondersteuner somatiek, is eerst een goede methode nodig voor het detecteren van

geschikte patiënten. (dit proefschrift)

3. Patiënten staan positief tegenover een biopsychosociale zorgbenadering, maar verwachten in de

praktijk van de praktijkondersteuner vooral biomedische zorg. (dit proefschrift)

4. Een type 2 hybride design, bedoeld om de effectiviteit en implementatie van een interventie

simultaan te evalueren, werkt niet als zorgverzekeraars en zorgverleners zich vooral bezig houden

met de effecten, zonder eerst al hun aandacht te geven aan een goed implementatieproces. (dit

proefschrift)

5. De ziektegerichte structuur en financiering van de chronische zorg is strijdig met het belang van

integrale zelfmanagementondersteuning zoals die wordt aanbevolen in de huidige zorgstandaarden.

6. Aangezien het label ‘gevalideerde vragenlijst’ geen garantie is voor het volledig en eenduidig meten

van een concept, is een centrale plek nodig waar gebruikerservaringen worden verzameld om

vragenlijsten te optimaliseren.

7. Als een trial mislukt, is het de uitdaging om er een Briljante Mislukking van te maken.

8. Net als bij het stereogram op de voorkant van dit proefschrift kost het praktijkondersteuners tijd en

oefening om meerdere dimensies in beeld te krijgen van de persoon die voor hen zit.

9. Een doctorsbul voor een moeder met drie kleine kinderen is niet alleen een bewijs van academische

vaardigheden en uithoudingsvermogen, maar tevens van zelfmanagementvaardigheden als problem

solving en reattributie.

10. Als christenen worden geassocieerd met feest, vrijheid en vertrouwen, is hun missie geslaagd.


