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Stellingen behorende bij het proefschrift , •

Zorgcn voor een draaglijk bestaan, morelc ervarlngtn van verplcegkundlgen

1. Beleidsmakers en managers binnen de gezondheidszorg moeten voor
verplegenden en verzorgenden ruimte creeren om op hun eigen opvattingen van
goede zorg te refiecteren (dit proefschrift).

2. Het is juist rationed om (emotioneel) betrokken te raken bij zorgvragers, omdat
alleen op die manier praktische kennis van de specifieke persoon en situatie van
een zorgvrager verzameld kan worden, die van belang is om zieht te krijgen op
wat deze nodig heeft om het bestaan als draaglijk te ervaren (dit proefschrift).

3. Verpleegkundige ethiek zou ook aandacht moeten hebben voor kwesties van
macht en onmacht (dit proefschrift).

4. Zorgethiek is meer dan prineipe-ethiek geschürt om conflicten, waarin
zorgverleners lijnrecht tegenover zorgvragers staan omdat er verschil van mening
is over wat goed is om te doen, te voorkomen; ook wanneer het toch tot
conflicten komt biedt zorgethiek een ander perspectief op oplossingen (dit
proefschrift).

5. De methodologische kwaliteit van kwalitatief onderzoek wordt met name
bepaald door de argumentatieve overtuigingskracht van de onderzoeksconclusies
(naar aanleiding van dit proefschrift).

6. "De I iteratuurwetenschapper Northrop Frue (1986, 17) drukte de onzekerheid
van de interdisciplinair werkende wetenschapper beeidend uit: Een geleerde die
zieh buken zijn eigen vakgebied begeeft, voelt zieh een dolende ridder die
midden in een toemooi verzeild raakt en op onverklaarbare wijze zijn lans blijkt
te zijn vergeten." (Annelies van Heijst, Verlangen naar de val, Kok Agora, 1995,
p. 22/23).

7. Een voorkeursbehandeling van zieke werknemers boven zieke mensen die niet
werken is het miskennen van de lichamelijke en psychische belasting die zorg
voor huishouden en kinderen met zieh meebrengt.

8. Zorgen moet je doen niet maken (met dank aan Loesje).

9. Moeder is de overtreffende trap van moe (Daphne Dekkers, De geboorte van een
gezin, Tirion Uitgevers, 2002).

10. Het gezond verstand in Nederland neemt af naarmale de bezuinigingen in de
ouderenzorg toenemen.


