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On the road to recovery
Addressing negative symptoms, cognitive deﬁcits and environmental factors
in residential patients with severe mental illness
1.

Van de subdomeinen van negatieve symptomen is het subdomein sociale demotivatie
voornamelijk gerelateerd aan sociaal-emotionele aspecten van het functioneren, terwijl
het subdomein verminderde expressie vooral is gerelateerd aan aspecten van het
dagelijks functioneren (dit proefschrift).

2.

Eerdere interventiestudies die zich richtten op het verminderen van negatieve symptomen
zouden opnieuw geëvalueerd moeten worden met betrekking tot een selectief eﬀect op
de subdomeinen en aspecten van functioneren en welzijn (dit proefschrift).

3.

Het verloop van negatieve symptomen is minder stabiel over tijd dan eerder werd
aangenomen (dit proefschrift).

4.

Als verpleegkundige interventie slaat CAT de brug tussen kennis van cognitieve
beperkingen en de behoefte aan praktische interventies ter bevordering van het herstel
van dagelijks functioneren (dit proefschrift).

5.

Het is aan te raden om een procesevaluatie af te nemen bij pragmatische
eﬀectiviteitsstudies, zodat resultaten kunnen worden geïnterpreteerd in het perspectief
van het gemeten implementatiesucces (dit proefschrift).

6.

Er zou meer aandacht moeten worden besteed aan de hospitalisatie van hulpverleners,
omdat inzicht in de eigen hospitalisatie een belangrijke stap is bij het stimuleren van een
gestagneerd herstelproces.

7.

Als cliënten het gevoel hebben dat ze erop achteruitgaan wanneer ze een stap richting
zelfstandiger wonen zouden zetten, wordt er ‘te goed’ voor hen gezorgd op de langdurige
verblijfsafdeling.

8.

In de langdurige zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening, hersenletsel
en dementie is het patroon van functioneren meer bepalend voor de begeleiding dan
de diagnose; intensievere samenwerking tussen deze werkvelden aan interventies voor
gedeelde onvervulde behoeften zou het welzijn van deze patiënten ten goede komen.

9.

Het duurt altijd langer dan je denkt, ook als je denkt: het zal wel langer duren dan ik denk,
dan duurt het toch nog langer dan je denkt (Judith Herzberg).

10. Wie ´carnaval in ´t noorden, dat is ‘n feest mit pit´ serieus neemt, heeft nog nooit carnaval
in Maastricht gevierd.
Annemarie Stiekema
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