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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

The Post-Intensive Care Syndrome (PICS):  
Impact of ICU-stay on functioning and implications for rehabilitation care

1. Patiënten die langer dan 48 uur op de IC opgenomen en beademd zijn geweest hebben 
een groot risico op fysieke, mentale en cognitieve functiestoornissen, beperkingen in 
activiteiten en participatieproblemen. (dit proefschrift)

2. In Nederland lijden elk jaar ongeveer 28.000 IC-overlevenden aan symptomen van 
PICS. Minder dan de helft van hen krijgt de juiste zorg na ontslag uit het ziekenhuis.  
(dit proefschrift)

3. IC-zwakte is een onafhankelijke voorspeller voor verminderd fysiek functioneren gedu-
rende het eerste jaar na ontslag uit het ziekenhuis. (dit proefschrift)

4. Patiënten met een emotie-gerichte copingstijl hebben een groter risico op verminderde 
kwaliteit van leven dan patiënten met een taakgerichte copingstijl. (dit proefschrift) 

5. De hoge prevalentie en complexiteit van de fysieke, mentale en cognitieve gevolgen 
van een IC-opname vragen om een gestructureerd, interdisciplinair revalidatietraject 
voor IC-overlevenden. (dit proefschrift) 

6. IC-nazorg poli’s vormen een belangrijke schakel in de continuïteit van zorg na ontslag 
uit het ziekenhuis door het monitoren van het herstel. (dit proefschrift) 

7. Het leven na een ernstige ziekte is als verkreukeld papier. Hoe je het ook probeert weer 
glad te strijken, de littekens zullen blijven. (idee voor de omslag)

8. Een belangrijke functie van ziek zijn is het creëren van de beste omstandigheden om 
beter te worden. (OMdenken)

9. Een pad ontstaat door erop te lopen. (Chinese wijsheid)

10. Vertel me en ik luister; laat me zien en ik kijk; laat het me beleven en ik leer. (Lao Tse) 
       
       
      Daniela Dettling-Ihnenfeldt, 2016




