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Stell ingenn behorend bij het proefschrift 

"Caree for patients wi th rheumatoid arthritis" 

1.. Het onderwerp van dit proefschrift is met zorg gekozen. 

2.. Oudere patiënten met reumatoïde artritis krijgen gezien hun 

gezondheidstoestandd onevenredig weinig paramedische en psychosociale zorg. 

(dit(dit proefschrift) 

3.. De functionele status van een RA-patiënt is een goede voorspeller voor het 

gebruikk van multidisciplinaire zorg. (dit proefschrift) 

4.. Patiënten met een lage sociaal-economische status krijgen moeilijk toegang tot 

paramedischee zorg. (dit proefschrift) 

5.. Patiënten hebben een uitgesproken mening over welke zorg zij nodig hebben. 

(dit(dit proefschrift) 

6.. Zorggebruikers zijn goed in staat om de kwaliteit van zorg te beoordelen. 

(dit(dit proefschrift) 

7.7. De subjectieve zorgbelasting van partners van RA-patiënten wordt vooral 

veroorzaaktt door de verstoring van het dagelijks activiteitenpatroon. 

(dit(dit proefschrift) 

8.. Een follow-up duur van twee jaar is te kort om veranderingen in het zorggebruik 

bijj  RA-patiënten zichtbaar te maken, (dit proefschrift) 

9.. The secret for the care of the patient is in caring for the patient. (F. Peabody, 1968) 

10.. Wetenschappelijk onderzoek is voor optimisten met doorzett ingsvermogen. 

(M.R,(M.R, Daha, 1991) 

11.. Het is gelukkig toeval als statistisch onderzoek deugt. (M. van Calmthout, 1993) 

12.. Informele zorg is van groot belang bij het schrijven van een proefschrift. 

Cathrienn Jacobi, december 2003 




