
 

 

 University of Groningen

Collaborative partnership between family caregivers and nurses in the care of older
hospitalized persons
Hagedoorn, Ellen Ingrid

DOI:
10.33612/diss.97727618

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2019

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Hagedoorn, E. I. (2019). Collaborative partnership between family caregivers and nurses in the care of
older hospitalized persons. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit
Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.97727618

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.97727618
https://research.rug.nl/en/publications/ca3b3579-2577-4141-9611-0177a86aa9ad
https://doi.org/10.33612/diss.97727618


Stellingen behorende bij het proefschrift 

Collaborative partnership between family caregivers and nurses  

in the care of older hospitalized persons 

 

Ellen Hagedoorn 

 

1. Patiënten vragen naar hun gezinssituatie is niet hetzelfde als familieleden vragen naar hun 

rol in de thuissituatie. (dit proefschrift) 

2. Er is over het algemeen voldoende gelegenheid en tijd voor verpleegkundigen om 

informele zorgverleners te betrekken bij het organiseren van de zorgactiviteiten van de 

patiënt (dit proefschrift).  

3. Om samenwerking te verbeteren moeten verpleegkundigen proactief het initiatief nemen 

om contact te leggen met informele zorgverleners van oudere personen opgenomen in het 

ziekenhuis. (dit proefschrift) 

4. Betrokkenheid van informele zorgverleners bij het opstellen van een zorgplan is nodig om 

zorgactiviteiten af te stemmen op de mogelijkheden en voorkeuren van de patiënt. (dit 

proefschrift) 

5. Om voorbereid te kunnen zijn op hun zorgtaken, hebben informele zorgverleners 

verpleegkundigen nodig die het sociale netwerk van de patiënt tijdens de 

ziekenhuisopname ondersteunen. (dit proefschrift) 

6. Samenwerking met patiënten en diens informele zorgverleners dient voldoende verankerd 

te zijn in het ziekenhuisbeleid en in de curricula van zorgopleidingen. (dit proefschrift) 

7. Een schriftelijke overdracht van zorg aan de patiënt en diens informele zorgverleners moet 

een structureel onderdeel uitmaken van het ontslagproces. (dit proefschrift).  

8. De rol van familieleden als informele zorgpartners dient in de wetgeving te worden 

beschreven.  

9. Asking the right questions takes as much skill as getting the right answers. (Sriram 

Bharatam) 

10. Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. (Albert 

Einstein) 


