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Stellingenn behorende bij het proefschrift: 

Wachtenn op opname. 
Hanteringg van de wachtlijst voor verpleeghuisopname en de gevolgen 

voorr personen met dementie en hun mantelzorgers 

Frankaa Meiland 

1.. De volgorde van personen met dementie op de wachtlijstt voor verpleeghuisopname is 
hoofdzakelijkk gebaseerd op urgentie en wachtduur, maar de selectie voor opname in 
eenn verpleeghuis gebeurt niet in deze volgorde, 

2.. Als je met elkaar trouwt, weet je niet goed wat je eigenlijk belooft (een respondent). 
Dee plechtige belofte voor elkaar te zullen zorgen, bemoeilijkt voor echtgenoten de 
beslissingg tot verpleeghuisopname. 

3.. De negatieve of onvolledige beeldvorming over verpleeghuizen maakt dat het proces 
vann opname soms langer duurt en bovendien moeilijker is dan wenselijk. 

4.. Verpleeghuisopname is voorde persoon in kwestie zelf en diens naaste familie een 
ingrijpendee gebeurtenis. Tevens in aanmerking nemende dat de feitelijke opname vaak 
snell  na het bekend worden van een vrije plek plaatsvindt, zou een goede begeleiding 
vann de persoon met dementie én diens naasten vanzelfsprekend moeten zijn. 

5.. The waiting list is "a melting pot of conflicting demands" (Pope, 1991). Desondanks 
kunnenn zij een nuttige functie hebben voor hulpverleners en wachtenden (en hun 
naasten). . 

6.. Wachtlijstcijfers zijn van beperkt nut voor inzicht in problemen ten gevolge van 
schaarstee en onaanvaardbare wachttijden. Zowel lange als korte wachttijden kunnen 
problematischh zijn, maar zijn dat niet altijd. 

7.. De nadelige gezondheidsgevolgen van wachten zijn veeleer te omschrijven als uitstel 
vann verbetering door opname dan als een verslechtering tijdens de wachtperiode. 

8.. Als de NS-reiziger onverhoopt stil staat, loopt de provider van het mobiele 
telefoonverkeerr goed binnen. 

9.. Het massale bezit van (2e) auto's maakt datje aan kinderen uitleg verschuldigd bent 
alss je er met de fiets op uitgaat. 

10.. 't Is af en daar ben ik groos mee! 








