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Stellingen 
 

1. Ouders moeten serieuzer genomen worden als bron van expertise binnen 
de kinderpalliatieve zorg. (Dit proefschrift) 
 

2. Het begrip “levenseindebeslissingen” schept een onnodige dichotomie 
tussen zorg en beslissingen met een mogelijk levensduurbekortend effect. 
Er is behoefte aan nieuwe terminologie die aansluit op de praktijk. (Dit 
proefschrift, hoofdstuk 1,3) 

 
3. In palliatieve zorg wordt nog te veel aandacht aan fysieke pijn besteed, 

terwijl het lijden van kinderen veel breder is en ten diepste verbonden is 
met de identiteit van het kind. (Dit proefschrift, hoofdstuk 7, 8)   

 
4. Bij het overwegen van regelgeving inzake actieve levensbeëindiging 

moeten we ons realiseren dat regelgeving een blikbepalende werking 
heeft. (Dit proefschrift, hoofdstuk 4) 

 
5. Beslissingen rond het levenseinde gaan evenzeer over het leven, als over 

de dood. (Dit proefschrift, hoofdstuk 10)  
 

6. Kinderen sterven helaas niet altijd waardig. Het stervensproces verdient 
extra aandacht als fase waarin het lijden van kind en ouders verlicht kan 
worden. (Dit proefschrift, hoofdstuk 9)   

 
7. Evidence-based medicine stimuleert tot op zekere hoogte dehumanisering 

van de zorg, doordat menselijkheid niet goed meetbaar is, maar 
symptomen wel. (Dit proefschrift, hoofdstuk 5)    

 
8. Aandacht voor intermenselijke processen is bij uitstek wat geneeskunde 

tot geneeskunst verheft. (Dit proefschrift, hoofdstuk 5) 
 

9. In het ‘niets doen’ kan heel veel voor kinderen betekend worden. In het 
medisch curriculum moet aandacht komen voor de betekenis van ‘niets 
doen’ als een van de kerntaken van zorgprofessionals.  

 
10. Een onderzoeker kan tevens activist zijn. Echter, onderzoek kan niet 

activistisch zijn omdat activisme de kernwaarden van onderzoek aantast 
(Dit proefschrift, hoofdstuk 10).  
 

11. Overlijden gaat over lijden. 
 
 


