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Stellingen

behorend bij het proefschrift 'zorg voor zelfstandigheid; verslag van een Studie over de zorg
voor zelfstandigheid in verzorgingshuizen en het bevorderen van die zorg' van Tinie Kardol

1. Ouderdom is een levensfase waar veel toekomst in zit. (dit proefschrift)

2. Zorg voor zelfstandigheid zorgt voor zelfstandigheid (dit proefschrift) -

3. Persoonlijke aandacht voor bewoners van verzorgingshuizen brengt verzorgenden
het besef bij van tekortkomingen in de zorg. (dit proefschrift)

4. Zorg voor zelfstandigheid doet recht aan de bewoner zonder diens rechten
centraal te stellen, (dit proefschrift)

5. Een zorgdossier zonder de levensgeschiedenis van de bewoner is als een omelet
zonder ei. (dit proefschrift)

6. De naam 'Ontmoetingscentrum voor ouderen' typeert het verzorgingshuis beter
als instelling met zorg voor zelfstandigheid.

7. Er moet meer arbeid ontwikkeld worden die een beroep doet op de reflexieve
kwaliteiten van ouderen.

8. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die op 1-1-2006 van kracht wordt, moet
worden gewijzigd in de Wet Maatschappelijke Participate.

9. De hoogte van de AWBZ-premie is een maatstaf voor de solidariteit van de
samenleving met haar chronisch zieken.

10 Verwenzorg stimuleert de zelfstandigheid.

11. Prepensionering verhoogt de kans op ontparticipatie.

12. In tegenspraak tot hetgeen voormalig bondscoach Advocaat deed voorkomen, is
een ruit kwetsbaarder dan een bal.


