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Stellingen behorende bij het proefschrift

ATP infusions in palliative home care
Sandra Beijer, 1 juli 2009

1.

Van alle lichamelijke en psychosociale domeinen is vermoeidheid de meest bepalende
determinant voor de kwaliteit van leven bij patiënten met kanker in een preterminaal
stadium. (dit proefschrift)

2.

Laag gedoseerde ATP infusen (max. 50 μg/kg.min) kunnen veilig in de thuissituatie
worden toegediend. (dit proefschrift)

3.

Wekelijkse 8-uurs ATP infusen gedurende een periode van 8 weken hebben bij
patiënten met kanker in een preterminaal stadium geen gunstig effect op de
spiermassa en spierkracht, maar wel op de vetmassa. (dit proefschrift)

4.

ATP infusen hebben in dit onderzoek bij preterminale patiënten een gunstig effect op
de overleving, met name bij patiënten met een longcarcinoom en bij patiënten zonder
recent gewichtsverlies. (dit proefschrift)

5.

Het meten van effecten van een interventie op de kwaliteit van leven bij patiënten in de
laatste levensfase is niet op een valide wijze mogelijk als gevolg van sterke
veranderingen in het referentiekader bij deze patiënten.

6.

Niet-geblindeerde studies bij patiënten met kanker in een vergevorderd stadium
vormen een ethisch dilemma, omdat bij patiënten die door loting zijn toegewezen aan
de controlegroep de laatste hoop wordt weggenomen.

7.

Het uitvoeren van een veldonderzoek bij patiënten met kanker in een preterminaal
stadium leidt tot sterke ontwikkeling van de persoonlijke levenservaring.

8.

De wetenschapper wil vooral achterhalen hoe iets werkt, de zorgverlener of iets werkt.

9.

Succes dient niet zozeer gemeten te worden aan de hoogten die zijn bereikt, maar
vooral aan de obstakels die zijn overwonnen.

10. Vanuit Kerensheide naar Maastricht rijden en promoveren hebben één ding gemeen: je
haalt nooit je tijdschema.
11. Het begrip ‘werkende moeder’ is een pleonasme.

