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Stellingen

behorende bij het proefschrift 'Effects of emotion-oriented care in homes for the elderly'
Veron Schrijnemaekers. 31 mei 2002

1. De effectiviteit van belevingsgerichte zorg is nog niet aangetoond (dit proefschrift)

2. Voordat nieuw onderzoek wordt uitgevoerd naar de effectiviteit van belevingsgerichte
zorg, dient eerst aandacht besteed te worden aan het optimaliseren van trainings- en
implementatiestrategieen. (dit proefschrift)

3. Het enthousiasme bij verborgenden voor belevingsgerichte zorg lijkt eerder toe te
schrijven aan het feit dat het houvast geeft bij de moeilijke taak van het begeleiden van
gedragsgestoorde ouderen dan aan het effect ervan (dit proefschrift)

4. Het in literatuuronderzoek uitsluiten van onderzoeksrapportages die met gepubliceerd
zijn in (goed toegankelijke) wetenschappelijke tijdschnften introduceert selectie-bias.

5. Absence of evidence is not evidence of absence (Clarke, 2001).

6. Voor interventie-onderzoek in een complex zorgveld geldt: beter een gerandomiseerd
experiment met methodologische compromissen dan uitwijken naar een niet-
gerandomiseerd onderzoeksdesign.

7. Mensen met een levensbedreigende aandoening hebben geen baat bij dooddoeners.

8. Het combineren van kinderen krijgen en promoveren, leert relativeren.

9. Opvoeden is niet het afleren van vallen, maar het leren van weer opstaan.

10. Ook voor gezondheid geldt: in het verieden behaalde resultaten' bieden geen garantie
voor de toekomst.

11. ledereen die bloed wil ontvangen, moet ook bereid zijn het te geven.


