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1) Psychosociale veranderingen bij een patiënt met spontane regressie van kanker 
kunnen optreden zonder dat de patiënt zich realiseert dat een verandering is 
opgetreden. ' 

2) Het copingmodel van Lazarus en Folkman verdient uitbreiding met een element van 
zelf-referentie, omdat een gebeurtenis waarmee iemand wordt geconfronteerd kan 
leiden tot psychologische veranderingen en daarmee tot de beschikking over andere 
copingstrategieën dan voordien ter beschikking stonden. 

3) Emotioneel gedrag kan problem focused coping zijn. 

4) Dat patiënten met een opvallend gunstig ziektebeloop die zich bewust zijn van 
mogelijke persoonlijke invloeden op hun lichamelijke ziekte zichzelf als casus kunnen 
presenteren -Î. t. t. patiënten zonder dit bewustzijn- heeft geleid tot een 
overwaardering van een invloed van zelfbewustzijn op het beloop van lichamelijke 
ziekten. 

5) Onderzoek naar psycho-biologische invloeden wordt niet bemoeilijkt door een 
zwakte van deze invloeden, maar door de hoge specificiteit waarmee bepaalde 
gebeurtenissen -als gevolg van een sterk individuele inschatting- een geheel eigen 
invloed kunnen hebben op lichamelijke processen. 

6) Vaak meten van eventuele variaties in een ziektebeloop tijdens psychosociale 
begeleiding zal psychotherapeutische inzichten sterk veranderen. 

7) De vraag of God bestaat is zonder betekenis wanneer God is gedefinieerd als 'Ik 
ben die ik ben' of 'Ik ben de zijnde'. 

8) De overzichten van laboratoriumbepalingen in de kliniek dienen grafisch te worden 
gepresenteerd. 

9) Doordat middelen, organisatie en personeel in een ziekenhuis zijn gericht op behoud 
van leven is een ziekenhuis bij uitstek ongeschikt als locatie voor de uitvoering van 
euthanasie. 

10) Wanneer bij de amaran -een vaartuig waarbij niet alle drie drijvers naast elkaar staan 
zoals bij een trimaran- het probleem van het onder water duiken en afbreken van 
de drijvers wordt opgelost, zal dit vaartuig op open water de plaats innemen van 
bestaande zeegaande zeiljachten. 

11) Bamboe is na coating met epoxy, gevolgd door radioactieve sterilisatie, duurzaam 
constructiemateriaal. 

12) Het koninklijk meervoud doet recht aan de veelzijdige opbouw van de menselijke 
persoonlijkheid. 




