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Stellingen behorend bij proefschrift 'Caring as an occupation.
Content and quality of working life among home helps'

1 . Alle categorieen uitvoerenden in de gezinsverzorging, of ze nu geacht worden
huishoudelijke taken te verrichten of louter verzorgende taken, blijken huishoude-
lijke taken uit te voeren. Gehoor geven aan de maatschappelijke roep om huis-
houdelijke zorg uit de sfeer van de AWBZ te halen zou derhalve een uitholling van
het werken in de gezinsverzorging betekenen. (cW

2. De neiging tot steeds verfijndere functiedifferentiatie in de gezinsverzorging moge
tegemoet komen aan een sterk productiviteitsgerichte managementfilosofie; zij
heeft echter geen relatie tot de realiteit van het dagelijks werk van de gezinsver-
zorging.

3. De oorzaken van 'burnout' onder werknemers in de gezinsverzorging zijn slecht
begrepen; vaak wordt 'burnout' beschouwd als een individuele reactie op onveran-
derbare omstandigheden. Dit onderzoek toont aan dat vooral de combinatie 'pas-
sieve coping stijl' en bepaalde arbeidsomstandigheden (hoog werktempo en emoti-
onele werkbelasting) emotionele uitputting (als een van de burnout dimensies)
veroorzaken. Deze informatie maakt adequate burnout bestrijding in de zorg moge-
lijk. (d/f

4. Om de uitstroom van alphahulpen in de thuiszorg te verkleinen, moeten de alpha-
hulpen tevreden worden gehouden. Dit kan gebeuren door de alphahulpen meer
mogelijkheden voor steun en voor contact met de instelling en collega's te bieden.
Een oplossing hiervoor zou zijn het instellen van een inloopmiddag voor alle
alphahulpen en alphacoordinatorenfd/YproefecAir/ft,)

5. Het in onderzoek veel gebruikte Job Demand-Control Model (Karasek, 1979) is
niet geschikt om burnout te verklaren, omdat het onvoldoende rekening met de
effecten van individuele copingstrategieen. (cM

6. Het verlenen van voorrang aan zorgverleners op wachtlijsten in de gezondheids-
zorg leidt tot een verkorting van deze wachtlijsten.

7. Alphahulpen hebben veel vrijheid om hun werk in te delen, maar ondervinden
weinig steun van hun organisatie. Een dienstverband schept een organisatorisch
kader, maar ontneemt de alphahulp haar vrijheid.

8. Eerstelijnsverloskunde bestaat bij de gratie van goed toegankelijke tweedelijns-
voorzieningen.

9. Het innen van een factuur kan minstens zo moeizaam zijn als het gepubliceerd
krijgen van een artikel.

10. Eindelijk mag deze Arts zich Doctor noemen.


