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STELLINGEN N 

Behorendd bij het proefschrift 
QualityQuality of Life and Needs for Care of Patients with Schizophrenia 

1.. De ernstige en langdurige beperkingen die het gevolg kunnen zijn van schizofrenie vraagt van 

zorgverlenerss dat zij inspelen op zorgbehoeften van patiënten op zeer uiteenlopende levens-

gebiedenn (dit proefschrift). 

2.2. Het meten van kwaliteit van leven en behoefte aan zorg bij patiënten met schizofrenie kan 

belangrijkee aangrijpingspunten opleveren voor verbeteringen in de zorg (dit proefschrift). 

3.. De meeste patiënten met schizofrenie die niet in een acute fase van de ziekte verkeren zijn 

goedd in staat om een beoordeling te geven van hun behoefte aan zorg en hun kwaliteit van 

levenn (dit proefschrift). 

4.. De keuze voor een 'Kwaliteit-van-Leven' -instrument verdient zorgvuldige overweging, daar 

verschillendee definities en operationalisaties van het concept verschillende informatie kunnen 

opleverenn (dit proefschrift). 

5.. Angstige en depressieve symptomen en een lage zelfwaardering zouden belangrijke aandachts-

puntenn moeten zijn voor zorgverleners, aangezien deze factoren voorspellend zijn voor een 

lageree kwaliteit van leven van patiënten met schizofrenie (dit proefschrift). 

6.. De subjectieve kwaliteit van leven van patiënten met schizofrenie hangt samen met het aantal 

onvervuldee zorgbehoeften op uiteenlopende levensdomeinen (dit proefschrift). 

7.7. Hoewel het zorgen voor een familielid of partner met schizofrenie vaak een grote impact heeft 

opp het leven van hun betrokkenen, worden (negatieve) consequenties voor deze betrokkenen 

slechtss voor een beperkt gedeelte verklaard uit het aantal zorgbehoeften van patiënten (dit 

proefschrift). proefschrift). 

8.. Het systematisch in kaart brengen van behoefte aan zorg zoals gedaan in het kader van dit 

onderzoekk kan leiden tot een grotere 'bewustwording' van zorgbehoeften en als zodanig de 

zorgvraagg van de patiënt beïnvloeden. 

9.. Het motiveren van mensen voor een bepaalde gedragsverandering heeft de grootste kans van 

slagenn wanneer expliciet aandacht wordt gegeven aan wat de persoon weet, wenst, verwacht 

enn vreest m.b.t. tot deze verandering. 

10.. In het gevecht is het, net zoals in het leven, afgelopen wanneer we té veel gaan nadenken 

(Michael(Michael Bookbinder). 

11.. Een ding over de 'ratrace': zelfs als je wint blijf je een rat (LilyTomlin). 

12.. Een stevige wandeling doet een ongelukkige, maar verder gezonde volwassene meer goed 

dann al de geneeskunst en de psychologie ter wereld (Paul Dudley White). 

Catharinaa Johanna Meijer, 2 december 2005 




