Reproductive decision support in hereditary cancer
Citation for published version (APA):
Reumkens, K. (2019). Reproductive decision support in hereditary cancer: the development and
evaluation of an online decision aid. ProefschriftMaken Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20190328kr

Document status and date:
Published: 01/01/2019
DOI:
10.26481/dis.20190328kr
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: 21 Jan. 2022

Stellingen behorende bij het proefschrift
Reproductive decision support in hereditary cancer
The development and evaluation of an online decision aid
Kelly Reumkens
Maastricht, 28 maart 2019
1.

De door ons ontwikkelde digitale patiënten keuzehulp is effectief om paren waarvan
een van beide de aanleg voor erfelijke kanker heeft, te ondersteunen in het maken
van een geïnformeerde keuze ten aanzien van hun kinderwens (dit proefschrift)

2.

Het systematisch ontwikkelen van keuzehulpen met betrokkenheid van zowel
zorgverleners als toekomstige gebruikers, leidt tot een grotere
gebruiksvriendelijkheid en een betere waardering onder eindgebruikers
(dit proefschrift)

3.

Om te zorgen voor een optimale implementatie van de keuzehulp moet het
verwijzen van paren naar de keuzehulp worden ingebed in de dagelijkse routine van
zorgverleners (dit proefschrift)

4.

Om optimaal bereik onder onze doelgroep te realiseren is het publiekelijk
beschikbaar stellen van de keuzehulp gewenst (dit proefschrift)

5.

Ondanks de nadrukkelijke wens van onze doelgroep om ervaringsverhalen toe te
voegen aan de keuzehulp is het belangrijk eerst het effect van ervaringsverhalen op
geïnformeerde besluitvorming nader te onderzoeken

6.

Keuzehulpen kunnen de begeleiding door zorgverleners binnen de klinische genetica
niet vervangen

7.

Het instellen van een inspanningsverplichting voor onderzoekers ten behoeve van de
daadwerkelijke implementatie van effectieve zorgvernieuwingen, zoals keuzehulpen,
voorkomt het verspillen van publieke middelen

8.

Een nationale database van keuzehulpen moet voorkomen dat een vergelijkbare
keuzehulp elders opnieuw wordt ontwikkeld

9.

Een stelling is gemakkelijker te weerleggen dan op te stellen (Aristoteles, 384 v.C. 322 v.C.)

10. If you think adventures are dangerous, try routine: it’s lethal (Paul Coelho)
11. Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world (Gustav
Flaubert)

