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Stellingen behorende bij het proefschrift: 

The impact of the hospital environment 
Understanding the experience of the patient journey 

 
 

1. Bij elk (her)ontwerp moet de beleving en het welbevinden van patiënten geëvalueerd 
worden (dit proefschrift). 

 
2. Patiënten in ziekenhuizen moeten altijd zelf kunnen kiezen tussen verschillende 

behandelplekken/ruimten (dit proefschrift). 
 

3. In de praktijk is er steeds meer aandacht voor de mens in het gebouw, maar er wordt nog te 
veel over en te weinig met patiënten gesproken (dit proefschrift). 
 

4. Afbeeldingen en beelden van natuur kunnen stress reduceren (dit proefschrift). 
 

5. In een laboratoriumonderzoek kan het effect van bepaalde omgevingsfactoren weliswaar 
gecontroleerd worden onderzocht, echter is het zonder veldonderzoek onmogelijk om inzicht 
te krijgen in de complexe belevingswereld van patiënten (dit proefschrift).  

 
6. Architecten en aannemers moeten meer bewijs aanleveren voor de genomen besluiten 

betreffende het (her)ontwerp (dit proefschrift). 
 

7. Kwalitatief onderzoek is essentieel om beter inzicht te krijgen in de ervaringen van patiënten, 
maar krijgt nog te weinig aandacht en ruimte in wetenschappelijke tijdschriften (dit 
proefschrift). 

 
8. Ondanks dat er steeds meer aandacht is voor evaluatie-onderzoek waarin interventies niet 

effectief zijn, zijn daarover nog steeds te weinig publicaties (dit proefschrift).  
 

9. Overheden, zorginstellingen en bedrijven moeten meer investeren in 
onderzoeksprogramma's die gericht zijn op het stimuleren van gebouwontwerpen die 
positief bijdragen aan de gezondheid van mensen.  
 

10. Iemand die nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit iets nieuws geprobeerd (Albert 
Einstein). 

 
11. Wanneer je praat herhaal je alleen wat je al weet. Maar als je luistert, zou je iets nieuws 

kunnen leren (Dalai Lama). 
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