Stellingen behorende bij het proefschrift:
‘Transmural Collaboration in Palliative Care:
Perspectives of Nurses and Physicians’
1. Transmurale samenwerking in de palliatieve zorg is complex en moet weloverwogen
worden aangegaan. (dit proefschrift)
2. De kwaliteit van samenwerking op het gebied van palliatieve zorg tussen verschillende
zorginstellingen moet worden gemeten bij de zorgverleners, want vooral zij ervaren problemen als de samenwerking tekort schiet. (dit proefschrift)
3. Transmurale samenwerking in de palliatieve zorg komt niet bovenop de reguliere werkzaamheden, maar is daar onderdeel van. (dit proefschrift)
4. De kwaliteit van transmurale samenwerking rond palliatieve zorg voor bewoners van verpleeghuizen en woonzorgcentra kan worden verbeterd als zorgverleners in deze instellingen vaker samenwerking zoeken met andere zorgsettings en als de informatieoverdracht
over uit het ziekenhuis ontslagen patiënten verbeterd wordt. (dit proefschrift)
5. De gezondheidszorg kan de organisatie van een passende transmurale samenwerking en
informatieoverdracht in de palliatieve zorg niet alleen aan verpleegkundigen en artsen
overlaten. (dit proefschrift)
6. De Covid-19 pandemie heeft laten zien dat de zorg thuis, in verpleeghuizen, woonzorgcentra en ziekenhuizen gescheiden werelden zijn die onder druk op zichzelf gericht zijn
en niet noodzakelijkerwijs met elkaar rekening houden en voor elkaar zorgen.
7. Bij dementie moet naast het medische verhaal meer worden stilgestaan bij de impact
van de ziekte op het dagelijks leven en moet mensen perspectief worden geboden hoe te
leven met dementie. (vrij naar Anne-Mei The, interview in TVZ, Verpleegkunde in praktijk
en wetenschap, 2018)
8. Onderzoek en implementatie van de resultaten van onderzoek kunnen beide bijdragen
aan een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg, maar zijn twee aparte deskundigheidsgebieden.
9. Een leider brengt mensen waar ze heen willen. Een groot leider neemt de mensen mee
naar waar ze niet per se willen gaan, maar waar ze wel zouden moeten zijn. (vrij naar
Rosalynn Carter, plaats en jaar van uitspraak onbekend)
10. Verzekeraars hebben te veel zeggenschap over de kwaliteit van de zorg.
11. “Where there is no experience the wise man is silent.” (Barack Obama, Dreams from My
Father: A Story of Race and Inheritance, 1995)
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