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Stellingen behorende bij het proefschrift

Improving the physical health of people with severe mental illness

The need for tailor made care and uniform evaluation of interventions

1. Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) kunnen een vergelijkbare licha-

melijke gezondheid verkrijgen als leden van de algemene bevolking, indien gezondheidszorg-

medewerkers in hun beleid rekening houden met de beperkingen van deze patiënten om zorg 

te verkrijgen. Dit proefschrift

2. Een gezondheidsonderzoek brengt bij ambulante patiënten met EPA tegen een redelijke prijs 

belangrijke ziekten in kaart die niet eerder bekend waren bij de huisarts. Dit proefschrift

3. Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening moeten aan de NHG standaard 

‘cardiovasculair risicomanagement’ voor huisartsen worden toegevoegd als groep patiënten 

met een verhoogd risico. Dit proefschrift.

4. Medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg moeten regelmatig in kaart brengen wat 

de individuele vaardigheid van een patiënt met EPA is om te zorgen voor hun lichamelijke 

gezondheid. Dit proefschrift.

5. De apotheker moet de huisarts en/of de geestelijke gezondheidszorg verwittigen als de 

medicatie niet volgens voorschrift wordt opgehaald door een patiënt met EPA. Dit proefschrift

6. De meerderheid van de huidige methoden om het eff ect te evalueren van interventies die de 

lichamelijke gezondheid bevorderen van patiënten met EPA is niet geschikt om dit eff ect te 

meten. Dit proefschrift

7. Medische onderzoekers die een bepaalde ziekte bestuderen moeten jaarlijks minstens met één 

patiënt spreken die aan deze ziekte lijdt.

8. Het streven naar de ontwikkeling van een methode om complexe fenomenen als kwaliteit van 

leven of professionele samenwerking uit te drukken in één getal is moderne alchemie; een 

zoektocht naar het onbereikbare.

9. Vrouwen en mannen moeten fi nancieel en sociaal inter-afhankelijk zijn: beiden moeten hun 

brood kunnen verdienen en zorg kunnen dragen voor familie en maatschappelijke zaken. 

Daarom moet de mate van fi nanciële onafhankelijkheid van vrouwen niet de enige maat zijn 

om de mate van emancipatie van individuele vrouwen of de inwoners van een bepaald land uit 

te drukken.

10. De gewogen loting voor de studie geneeskunde selecteert alleen op de vaardigheid om kennis 

te verwerven en moet vervangen worden door een selectieprocedure waarbij  kandidaten 

worden geselecteerd op talenten en vaardigheden voor alle CanMeds competenties.

11. Het beoordelen van de wetenschappelijke kwalifi caties van individuele wetenschappers op 

basis van de impact factor van hun publicaties is unfair en leidt tot demotivatie van onderzoekers.

12. Onderwijs voor iedereen is niet alleen een morele maar ook een economische noodzaak; dit zal 

leiden tot een duurzame ontwikkeling naar zelfstandigheid van vele landen. (Desmond Tutu) 


