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Stellingen 
 

behorend bij het proefschrift 
 

Long-term care after stroke 
Development and evaluation of a long-term intervention in primary care 

 
Manon Quint-Fens, Maastricht, 16 april 2014 

 
1. De SIGEB is een bruikbaar screeningsinstrument in de zorg voor CVA patiënten 

op de lange termijn. CVA-gerelateerde problemen worden op structurele en 
efficiënte wijze vastgesteld waarvoor zorgactiviteiten kunnen worden ingezet. 
(dit proefschrift) 

 

2. Het herhaaldelijk gebruik van SIGEB bij huisbezoeken voor langdurige CVA zorg 
heeft een positief effect op het verbeteren van de sociale activiteiten van de 
patiënten. (dit proefschrift) 
 

3. Structurering van de organisatie van de zorg op de lange termijn biedt 
duidelijkheid en overzicht voor patiënten en zorgverleners. Standaardisatie is 
slechts beperkt wenselijk aangezien iedere CVA patiënt een andere 
zorgbehoefte heeft. (dit proefschrift) 

 

4. Er is verder onderzoek nodig naar de ontwikkeling van de zorg in de chronische 
fase, om meer inzicht te krijgen in de effecten van de zorgactiviteiten ter 
verbetering van het functioneren van CVA patiënten. (dit proefschrift) 

 

5. Ongeveer de helft van de patiënten met een TIA of lichte beroerte heeft ook 
cognitieve en communicatieve problemen. Zij behoeven een benadering zoals 
CVA patiënten. (dit proefschrift) 

 

6. CVA is een chronische aandoening waarvoor ook gestructureerde chronische 
zorg moet worden opgezet. 

 

7. Zorg voor CVA patiënten in de thuissituatie is zeer complex omdat er veel 
zorgverleners bij betrokken zijn. Een centrale coördinator van de zorg is dan 
ook aanbevolen voor zowel patiënten, naasten als zorgverleners. Deze 
coördinator is bij voorkeur gespecialiseerd in CVA, heeft een signalerende 
functie met een breed zicht op CVA-gerelateerde problemen en heeft de 
beschikking tot een professioneel sociaal netwerk. 

 

8. ‘Tijd is geld’, zegt de manager. ‘Zorg is tijd nemen’, zegt de zorgverlener. 
(Loesje) 

 

9. Zorgen voor de mantelzorger is een zorg minder voor de mantelzorger. 
 

10. ‘Het leven van de promovendus gaat niet over rozen‘. (Martien Limburg) 


