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Stellingen behorende bij het proefschrift van Petrie F.Roodbol 
 
 

1. Een patiënt is beter af met verpleging door toegewijde religieuzen, dan door hoog 
opgeleide professionele verpleegkundigen. 

 
2. Alle oorspronkelijke taken van de verpleging, hygiëne, voeding, ligging en ventilatie zijn 

overgenomen door de schoonmaak, diëtetiek, het bedrijfsleven en de airconditioning. 
 

3. Dat zelfzorg iets anders is dan stimuleren tot zelf doen, begreep de arts Dunning al in 
1894 toen hij het werk van de verpleegkundige beschreef als “selfzorg.” 

 
4. De verpleging ervaart meer autonomie als NP in een afhankelijkheidsrelatie van een 

medisch specialist dan als lid van een verpleegkundig team dat professionalisering 
nastreeft, waaronder wordt verstaan een zelfstandige beroepsuitoefening, onafhankelijk 
van de medisch specialist. 

 
5. Aan taakherschikking gaat patiëntenselectie vooraf. Als er al “herschikt” zou moeten 

worden, zijn het patiëntencategorieën. 
 

6. De functie van NP biedt een kans om een einde te maken aan de domeinstrijd en aan de 
capaciteitsproblematiek van de Nederlandse gezondheidszorg mits de NP de moed heeft 
om verpleegkundige te blijven. 

 
7. Een paternalistische overheid weerhoudt beroepsgroepen ervan hun eigen 

verantwoordelijkheid te nemen voor onder meer de capaciteitsplanning. 
 

8. Het is een misverstand om de arts-assistent in opleiding te zien als iemand die een groot 
deel van de patiëntenzorg voor zijn of haar rekening kan nemen.  

 
9. De invoering van functiedifferentiatie in de verpleging heeft meer gekost aan 

projectleiders, commissies, taakgroepen, werkgroepen en onderwijsvernieuwing dan zij 
zal opbrengen door de inzet van goedkopere krachten. 

 
10. Het is bedroevend in dit ICT tijdperk te zien hoeveel tijd aan schriftelijke en mondelinge    

communicatie wordt besteed om enige continuïteit in de patiëntenzorg te garanderen 
waarbij iedere discipline ook nog hardnekkig vasthoudt aan een eigen dossier.  

 
11. Wanneer de verpleging de NP niet adopteert uit angst voor degradatie zal dit een self-

fulfilling prophecy blijken te zijn.  
 

12. Schurfie heeft als hij niet getransformeerd is meer met Pettigrew en Whipp gemeen dan 
zijn naam in het Engels. Veranderkundig gesproken doen zij niet aan elkaar onder, al 
gebruikt de één daar een beschrijvingskader voor en de ander een sluipwegwijzer.  




