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Lieuwee de Haan 

1.. No theory can claim the obvious (D.R. Weinberger). 

2.. Zonder voorlichting faalt behandeling. 

3.. Voorlichting die de zelfwaardering ondermijnt, kan beter niet gegeven 
worden. . 

4.. Aandacht voor de relatie tussen behandeluitstel en prognose kan 
schuldgevoell  veroorzaken bij patiënten en familieleden. 

5.. Het is te vroeg om te beginnen met specifieke programma's om de duur 
vann de onbehandelde psychose te bekorten. 

6.. Psychotische patiënten zijn in staat om hun subjectieve ervaringen op 
betrouwbaree wijze vast te leggen. 

7.. Een relatief hoge bezetting van dopamine receptoren door antipsychotica 
gaatt samen met onprettige subjectieve ervaringen, slechtere 
medicatietrouww en daardoor een grotere kans op terugkeer van 
psychotischee verschijnselen. 

8.. Schrikbarend weinig patiënten met schizofrenie zijn in prospectief 
onderzoekk gedurende 5 jaar gevolgd. 

9.. Een organisatie waarin stagiaires werken mag zich gelukkig prijzen. 

10.. Meer waardering voor verpleegkundigen op gesloten afdelingen is 
onontbeerlijkk voor de oplossing van het beddentekort. 

11.. Onvermogen om machteloosheid te verdragen leidt tot zinloze 
reorganisaties. . 

12.. Wetenschap is een jurysport. 




