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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 

Balanced and Prepared 
Development and evaluation of a supportive e-health intervention for caregivers of 

people with early-stage dementia 
 

Lizzy Boots, 1 juli 2016 
 

1. Het toepassen van de standaard beoordelingscriteria voor 
geneesmiddelenonderzoek zorgt voor een onderwaardering van de kwaliteit van 
psychosociaal onderzoek (dit proefschrift). 
 

2. Een belangrijke paradox voor mantelzorgers van mensen met dementie is de 
volgende: in een vroeg stadium houden ze zorg vaak af, terwijl ze in een later 
stadium betreuren dat ze deze niet eerder hebben geaccepteerd (dit proefschrift).  

 
3. De persoonlijke effectiviteit en kwaliteit van leven verbeteren wanneer mantelzorgers 

in een vroeg stadium zich richten op wat nog wél kan (dit proefschrift). 
 

4. ‘Blended’ e-health programma’s maken digitale hulpmiddelen in de zorg minder 
onpersoonlijk (dit proefschrift). 

 
5. Het professioneel ondersteunen van mantelzorgers zou een vanzelfsprekend 

onderdeel moeten zijn in de zorg voor dementie en dus door de zorgverzekeraar 
vergoed moeten worden. 

 
6. De grootste behoefte van mensen met dementie is gezien worden als mens en deel 

uitmaken van de maatschappij. De maatschappij heeft daarin een belangrijke 
verantwoordelijkheid. 

 
7. De discussie over maatschappelijke verantwoordelijkheid slaat door wanneer landen 

elkaar gaan aftroeven in het aantal dementievrienden.  
 

8. De maatschappelijke impact van wetenschappers moet minstens zo belangrijk zijn 
als hun wetenschappelijke impactfactor.  

 
9. Door de Wet Langdurige Zorg moeten mensen langer thuis blijven met minder 

middelen, waardoor er meer crisissituaties zullen ontstaan en de kosten uiteindelijk 
hoger uitvallen. 

 
10. Consensus tussen alle belanghebbenden is de basis voor goede besluitvorming (Het 

Rijnland model). 
 

11. De noodzakelijke wijsheden des levens kan men altijd terugvinden in de Grazia. 
 


