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Stellingenn behorende bij het proefschrift : 

Caregivingg to patients with colorectal cancer a longitudinal study on caregiving by partners 

1.. De consequenties van informele zorgverlening dienen vastgesteld te worden aan 

dee hand van een combinatie van domeinspecifieke en generieke 

meetinstrumenten. . 

2.. Onderzoekers en hulpverleners zouden zich niet alleen op negatieve, maar ook 

opp positieve aspecten van de informele zorgverlening moeten richten. 

3.. De wijze waarop het verlenen van zorg ervaren wordt, sociale steun en 

persoonlijkheidskenmerkenn zijn in hoge mate bepalend voor de gezondheid van 

dee informele zorgverlener. 

4.. De consequenties van informele zorgverlening blijken voor mannen en vrouwen 

tee verschillen. 

5.. De beoordeling van de kwaliteit van zorg zou niet alleen de professionele zorg, 

maarr ook de informele zorg moeten omvatten. 

6.. De nadruk op publicatie van artikelen leidt uiteindelijk tot een verarming van het 

wetenschappelijkk debat. 

7.. Ook in het kader van de informele zorg is een goede buur nog altijd beter dan 

eenn verre vriend. 

8.. Kwantificering van zorg gaat voorbij aan de intrinsieke waarde van het zorgen. 

9.. Sluiproutes bewijzen dat een omweg de snelste weg kan zi jn. 

10.. Alleen dwazen zijn altijd zeker en beslist (Montaigne, 1533-1592). 

ChrisChris Nijboer, 28 januari 2000 




