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1. Wanneer iemand door een ongeneeslijke ziekte wordt getroffen kan het ondernemen 

van activiteiten die belangrijk voor hem of haar zijn leiden tot een verhoogd gevoel van 
zinvolheid en tot positieve gevoelens. (dit proefschrift) 

2. Jonge mensen streven vooral naar verlenging van hun leven wanneer zij ernstig ziek 
zouden worden, terwijl vermoeide mensen bereid zijn levensdagen in te leveren voor 
een betere kwaliteit van leven. (dit proefschrift) 

3. Het feit dat slechts de helft van de nabestaanden op de hoogte was van de voorkeur van 
de patiënt voor een specifieke plaats van overlijden, doet vermoeden dat de plaats van 
overlijden niet altijd een belangrijk thema is in de laatste levensfase. (dit proefschrift) 

4. Een coördinator voor de zorg in de laatste levensfase kan de, met name in de 
thuissituatie nog niet altijd optimale, afstemming tussen de verschillende zorgverleners 
en zorginstellingen verbeteren. (dit proefschrift) 

5. Onderzoek onder patiënten met ongeneeslijke kanker leert je weinig over de dood en 
veel over het leven. (dit proefschrift) 

6. Veel wetmatigheden aan het einde van het leven zijn niet anders dan gedurende het 
gehele leven. Veel onderzoek naar palliatieve zorg in de laatste levensfase repliceert 
reeds bestaande kennis over andere levensfasen. 

7. Het Nederlandse asielbeleid van de afgelopen decennia leerde vluchtelingen vooral te 
overleven en gaf hen weinig mogelijkheden om hun leven te leven. 

8. Hoop kan blijven bestaan, zelfs als redding uitgesloten is. (S.B. Nuland, 1993) 

9. Our (physicians’) job is not only to help our patients live as well as they can for as long 
as they can, but also to guide them and their families through the final transitions of life 
and death, a process that requires both time and honest insight into the ultimate 
outcome of one’s disease. (G.P. Kalemkerian, Journal of Clinical Oncology, 2005) 

10. An individual has not started living until he can rise above the narrow confines of his 
individualistic concerns to the broader concerns of all humanity. (Martin Luther King) 

11. Vanwege de kans op sneeuw en verkeerschaos is het riskant om in november te 
trouwen of te promoveren. 


