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1.

Ernst van ziekte is geen voorspeller voor lange termijn psychosociaal functioneren bij kinderen,
adolescenten en jongvolwassenen die meningokokken septische shock (MSS) hebben overleefd.
(Dit proefschrift)

2.

MSS adolescenten met ernstige littekens vertonen geen lagere zelfwaardering wat betreft hun
fysieke verschijning. Wellicht vinden zij hun uiterlijk minder belangrijk, terwijl sociale acceptatie
en gedrag als belangrijker geacht worden (discounting hypothese). (Dit proefschrift)

3.

Kinderen, adolescenten en jongvolwassenen tonen een opmerkelijke emotionele veerkracht na
het hebben doorstaan van een levensbedreigende ziekte zoals MSS. (Dit proefschrift)

4.

Naast een medische screening dient een psychologische screening plaats te vinden kort na het
doorgemaakt hebben van een MSS teneinde in een vroege fase te kunnen anticiperen op problemen die er mogelijk zijn. (Dit proefschrift)

5.

Onderzoek naar de effecten van MSS op het cognitief functioneren zou idealiter een onderzoeksgroep moeten omvatten met een zelfde groot aantal patiënten met ‘alleen’ meningitis, met
‘alleen’ sepsis, en met een combinatie van beide. (Dit proefschrift)

6.

Het relativeringsvermogen van mensen wordt vaak gesterkt door een ingrijpende levensgebeurtenis. Idealiter zou iedereen over een sterk relativeringsvermogen moeten kunnen beschikken en
niemand een ingrijpende levensgebeurtenis mogen meemaken.

7.

Is het glas halfvol of halfleeg? Het benadrukken van negatieve uitkomsten kan een stigmatiserend
effect hebben, het benadrukken van goede uitkomsten kan leiden tot onvoldoende zorg. Helaas is
‘slecht nieuws’ doorgaans beter publicabel dan ‘goed nieuws’ (publicatiebias).

8.

Bij ethische dilemma’s ten aanzien van behandeling van levensbedreigende ziekten met blijvend
lichamelijk letsel dienen resultaten naar de psychosociale gevolgen op de lange termijn meegewogen te worden.

9.

Bij onderzoek naar de lange termijn psychosociale uitkomsten bij somatische ziekten zijn semigestructureerde interviews met ziektespecifieke vragen onontbeerlijk.

10. Topsport is met een somatische ziekte te vergelijken in die zin dat zware lichamelijke inspanning
kan leiden tot mentale groei en inzicht in de grenzen van het lichaam.
11. ‘Laat je niet imponeren door een wijsgeer die indruk wil maken met zijn baard, bedenk onmiddellijk dat een geit ook een sik heeft’. (Lof der Zotheid, Erasmus)

