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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift
The Therapeutic Alliance in Rehabilitation

1. In de revalidatie moet meer aandacht gaan naar hoe de zorg verleend wordt (dit proefschrift)
2. Onderscheiden van specifieke en aspecifieke behandeleffecten in de revalidatie doet geen
recht aan de complexiteit van de werkelijkheid (dit proefschrift)
3. In de revalidatie is het niet alleen van belang wat patiënten zeggen, maar ook wat ze niet
zeggen (dit proefschrift)
4. De therapeutische alliantie kan niet goed gemeten worden doormiddel van een vragenlijst
(dit proefschrift)
5. Patiënt-tevredenheid meten zonder context is misleidend (dit proefschrift)
6. Een gefragmenteerd zorgsysteem draagt bij aan het ontstaan en het onderhouden van
chronische pijn (dit proefschrift)
7. Goede zorg begint met een goed gesprek (vrij naar de campagne van de overheid: “Juiste
Zorg Op de Juiste Plek”)
8. Als je gelooft dat de behandelrelatie kan scheuren, geloof dan ook dat de behandelrelatie
gerepareerd kan worden (Aviv Nof, 2019)
9. Als je niet kunt communiceren, maakt het niet uit wat voor kennis je hebt (Chris Gardner)
10. Het is belangrijker te weten welke persoon de ziekte heeft, dan welke ziekte de persoon
heeft (Hippocrates)
11. Een wetenschappelijk feit is een collectieve beslissing om te stoppen met nadenken (Thomas
Kuhn)
12. Vrije wil van zowel de behandelaar als de patiënt is slechts een perceptie (Davy Paap)
13. Als je geen tijd hebt om te verprutsen, zul je nooit de waarheid vinden (Yuval Noah Harari)
14. Dinosaurussen hebben nooit koffie gehad, en we weten hoe het met hen is afgelopen
(Anonymous)
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