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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift

Real lives on paper plans. Individual support planning 
for people with intellectual disabilities.

Marjolein Herps 

1. De beperkte maakbaarheid, voorspelbaarheid en planbaarheid van het leven maakt 
het werken met zorg- en ondersteuningsplannen in de langdurige zorg tot een grote 
uitdaging.  (dit proefschrift) 

2. Een vanzelfsprekend en in de basis eenvoudig idee, het opschrijven van afspraken, is in de 
praktijk uitgegroeid tot een complex en moeilijk te hanteren aspect van zorgverlening. 
(dit proefschrift)

3. Het is voor zorgorganisaties de kunst om de verschillende functies van het 
ondersteuningsplan  – cliëntgericht werken, methodisch werken, verantwoording 
afleggen, – met elkaar in evenwicht te houden. (dit proefschrift)

4. Hoe meer tijd er gaat zitten in het schrijven van een ondersteuningsplan, hoe minder 
waarschijnlijk het is dat dit plan in de praktijk gebruikt wordt. (dit proefschrift)

5. De belangrijkste kennisbron voor het bieden van ondersteuning aan mensen met 
verstandelijke beperkingen, zijn deze mensen zelf. 

6. Het is niet logisch om van zorgorganisaties te verwachten dat zij persoonsgerichte zorg 
leveren, als het bekostigingssysteem gericht blijft op uniformering en standaardisering.  

7. In ondersteuningsplannen van mensen met verstandelijke beperkingen wordt veel 
informatie over hen vastgelegd. Het is echter de vraag wat de waarde hiervan is als dit 
niet leidt tot ondersteuningsdoelen of -afspraken.

8. In Nederland is de uitvoerder van de zorg is diegene die de zorgbehoeften van 
de cliënten vaststelt en het zorgplan maakt. Het is de vraag of de belangen van de 
zorgvrager hiermee voldoende recht wordt gedaan.

9. Zorgverleners uit verschillende sectoren waarin ook gewerkt wordt met zorgplannen, 
zoals in de ouderenzorg en verpleeghuiszorg, kunnen veel van en met elkaar leren als 
het gaat om het maken van afspraken met cliënten, deze vastleggen in een plan, er 
uitvoering aan geven, en de uitkomsten evalueren.

10. Het proefschrift is af, nu kunnen we weer gewoon aan het werk.
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