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Stellingen behorende bij het proefschrift

BETTER BE PREPARED
Transition in perioperative physical therapy care with patients that
decided to have surgery because of cancer in the pancreas or liver
1.

Er is een grote discrepantie tussen de dagelijkse klinische praktijk en evidence-based
aanbevelingen betreffende pre- en postoperatieve ziekenhuisfysiotherapie voor patiënten die
grote abdominale chirurgie ondergaan (dit proefschrift).

2.

Een embedded science benadering is waardevol om duurzaam veranderingen te realiseren
voor predictieve, preventieve en gepersonaliseerde perioperatieve fysiotherapeutische zorg
(dit proefschrift).

3.

Performance tests voor het evalueren van het fysiek functioneren zijn essentieel in de
besluitvorming tussen patiënt, mantel en zorgverleners aangaande preoperatieve
zorginterventies bij grote abdominale chirurgie (dit proefschrift).

4.

Een postoperatieve complicatie is een ‘event’ dat ‘impact’ heeft op het fysiek functioneren
van de patiënt, waardoor het essentieel is om ook deze ‘impact’ per patiënt per complicatie
te gaan registreren, incluis de interventies die zich op het ‘event’ en zijn ‘impact’richten (dit
proefschrift).

5.

Een technologische innovatie voor het behoud van het pre- en postoperatief fysiek
functioneren vereist ook sociaal-culturele innovatie om duurzame inbedding ervan in het
leven van de patiënt en/of de professional te bewerkstelligen.

6.

Pas als er aandacht is voor de concrete context waarin het bewijs verkregen is, krijgt het
bewijs betekenis (vrij naar RVS, 2016), zoals preoperatieve fysiotherapie pas écht betekenis
krijgt als deze zich in de leefomgeving van de patiënt begeeft.

7.

Proactieve en persoonsgerichte fysiotherapeutische zorg vraagt om een robuust traject op
bestuurlijk, beleidsmatig en operationeel niveau, zodat patiënten optimaal in hun
leefomgeving ondersteund kunnen worden.

8.

Regionale netwerkvorming in ‘learning communities’ is een uitdaging, maar een noodzakelijke
voorwaarde om de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment te kunnen leveren
(valorisatie-addendum).

9.

A smile puts you on the right track […..]. When you lose your smile, you lose your way in the
chaos of life. Robert T. Bennett (1939-2014)

10. Een wetenschapper staat niet buiten de maatschappij, het is juist zijn taak zich daar te
bewijzen als gangmaker [….] een bevorderaar van de vooruitgang. J. Gottlieb (1762-1814)
11. Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is
success. Henry Ford (1863-1947)
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Maastricht, 24 januari 2020

