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Stellingen

Behorende bij het proefschrift

Integrated Pharmaceutical Care
Cooperation between pharmacist, general practitioner,

and patient and the development of a pharmaceutical care plan

1. Een medicatiebeoordeling begint met een vaststelling van de kwetsbaarheid 
van een patiënt, hier ligt een belangrijke gezamenlijke taak voor de openbaar 
apotheker en de huisarts (dit proefschrift).

2. Een uitgebreide eerste en tweede uitgifte van een nieuw geneesmiddel voor 
langdurig gebruik bedoeld, is een uitgelezen kans om de betrokkenheid van de 
patiënt bij de therapie te ontwikkelen (dit proefschrift).

3. Na ontslag uit het ziekenhuis zou de ontslagbrief niet alleen naar de huisarts 
maar ook naar de openbaar apotheker verzonden moeten worden (dit proef-
schrift).

4. De enige manier om te beoordelen of patiënten geneesmiddelen goed inne-
men, is hen dit zelf te vragen (dit proefschrift).

5. De driehoek apotheker – huisarts – patiënt wordt met de invloed van de zorg-
verzekeraar steeds vaker een vierkant.

6. Elke apotheker betrokken bij het uitvoeren van praktijkonderzoek zou ook 
moeten werken in de praktijk.

7. Elke patiënt zou toestemming moeten geven om zijn/haar medische gegevens 
automatisch beschikbaar te stellen aan zijn/haar zorgverleners.

8. Not everything that counts can be counted, and not everything that can be 
counted counts (Albert Einstein).

9. Wind mee is wind tegen als je de andere kant op wil (All Stars de film, 1997).

10. Mama is dan wel geen academische titel maar wel de meest waardevolle.
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