
 

 

 

Heart failure: nurses care : effects of education and
support by a nurse on self-care, resource utilization
and quality of life of patients with heart failure
Citation for published version (APA):

Jaarsma, T. (1999). Heart failure: nurses care : effects of education and support by a nurse on self-care,
resource utilization and quality of life of patients with heart failure. [Doctoral Thesis, Maastricht University].
Universiteit Maastricht. https://doi.org/10.26481/dis.19991028tj

Document status and date:
Published: 01/01/1999

DOI:
10.26481/dis.19991028tj

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.19991028tj
https://doi.org/10.26481/dis.19991028tj
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/9ae70ca4-d2b7-4c74-87b2-768da3665d5c


STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift van Tiny (Trijntje) Jaarsma

1. Intensieve, systematische en patientgerichte voorlichting door een verpleegkundige in hct
ziekenhuis en thuis verbetert het zelfzorggedrag van patienten met chronisch hartfalen.
(dit proefschrift)

2. Voorlichting en begeleiding is niet voldoende om heropnames van patienten met
chronisch hartfalen te voorkomen. Om het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen te
verminderen, zijn tevens veranderingen in de organisatie van zorg noodzakelijk.
(dit proefschrift)

3. Hartfalen heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van patienten. Dit geldt zowel
voor patienten met systolische dysfunctie als voor patienten met diastolische dysfunctie.
(dit proefschrift)

4. Beter zelfzorggedrag leidt niet altijd tot een betere kwaliteit van leven. (dit proefschrift)

5. Om de kwaliteit van leven van patienten met chronisch hartfalen te verbeteren dient men
gebruik te maken van een individuele benadering en interventies dienen toegesneden te
worden op de specifieke situatie van de patient, rekening houdend met onder andere
leeftijd en fysieke gesteldheid.
(dit proefschrift)

6. De constatering dat er aan patienten 'niets meer is te doen', behoort een uitdaging te zijn
om te kijken wat er nog wel voor hen gedaan kan worden.

7. Wovon man nicht sprechen kan, dariiber muss man schweigen.
(L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 1919)

8. De overwinning op jezelf geeft de meeste voldoening, ook in judo.
(W. Luschen, 1998)

9. Een geplande samenleving = een gestresste samenleving, met andere woorden: planned
sex= stressed sex.

10. Een plan voor de implementatie van de resultaten behoort een stringente voorwaarde te
zijn voor financiering van interventieonderzoek.

11. Ontsporing is niet alleen voorbehouden aan treintjes met een 'korte ei'
(W.D. Jaarsma, 1999)

12. Het wordt tijd dat verpleegkundigen multidisciplinair gaan denken: zorg is breder dan
verpleging; maar verplegen is meer dan zorgen alleen.




