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Stellingen 

1. Naast liefde blijkt ook seksualiteit een werkwoord te zijn. En dan 

vooral voor de hulpverleners die werken met mensen met een 

amputatie. (dit proefschrift) 

2. Seks ligt aan de basis van alle menselijke leven maar wordt nog steeds 

niet beschouwd als een belangrijk klinisch en onderzoeksgegeven. (dit 

proefschrift) 

3. Seks is overal. lnformatie over lichamelijke beperking en seksualiteit 

niet. (dit proefschrift) 

4. Hulpverleners op de amputatie-afdeling moeten op zowel praktisch als 

inhoudelijk vlak ondersteund worden om seksualiteit ter sprake te 

brengen met elke patient zodat hun woorden ('seks bespreken is 

onderdeel van mijn job') ook omgezet kunnen worden in daden. (dit 

proefschrift) 

5. Het is de vraag of de eisen die de medisch-ethische commissie oplegt 

aangaande interviews en vragenlijsten over seksualiteit zelf nog ethisch 

verantwoord te noemen zijn. (dit proefschrift) 

6. Wanneer het over het verschaffen van informatie over seksualiteit na 

een amputatie gaat, lijkt 'The sound of silence' een gepaste soundtrack 

te zijn. (dit proefschrift) 

7. De kwaliteit van het openbaar vervoer is wellicht af te meten aan het 

feit dat men vooral bij bushokjes en op stations affiches aantreft met de 

tekst "Vloeken is aangeleerd". (Piet van den Brandt) 

8. We cannot direct the wind, but we can adjust the sails. (Bertha 

Colloway) 

9. Een lied kan de somberste zorgen kleiner maken. (Horatius) 

10. Het leven moet met liefde en humor warden geleefd: liefde om het 

te begrijpen en humor om het te dragen. (C. Fisas) 

11. You know, Hobbes, some days even my rocketship underpants don't 

help. (Calvin) 
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