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Stellingen behorende bij dit proefschrift

1. Implementatie van het proces Screening of Distress and Referral Need 
in de klinische praktijk volgens een vooraf opgesteld plan is haalbaar en 
heeft meerwaarde voor de patiënt. (dit proefschrift)

2. Bij een optimale uitvoering van distress screening is bespreking van de 
antwoorden op het screeningsinstrument tussen zorgverlener en patiënt 
onontbeerlijk. (dit proefschrift)

3. Ondanks dat er geen significant effect is aangetoond van SDRN op 
uitkomstmaten als kwaliteit van leven, angst, depressie en tevredenheid 
van patiënten met de geleverde zorg  is het zinvol door te gaan  met de 
implementatie en optimalisatie van distress screening in de oncologische 
klinische praktijk. (dit proefschrift)

4. Antwoorden op de Lastmeter die verkregen zijn in de context van 
onderzoek lijken een onder schatting te zijn van de mate van distress 
en psychosociale problemen die patiënten met kanker ervaren. (dit 
proefschrift)

5. Het is zinvoller geld uit te geven  aan het voeren van een professioneel 
gesprek over Lastmeter antwoorden in het kader van distress screening 
dan aan onderzoek naar mogelijke risicofactoren voor distress. 

6. Implementatie van distress screening is een noodzakelijke, maar 
onvoldoende voorwaarde voor  tijdige en structurele aandacht voor 
psychosociale aspecten van zorg voor mensen met kanker binnen de 
oncologische keten. 

7. De huidige financiering van de psychosociale oncologische zorg 
belemmert de uitvoering van distress screening en de toegang tot 
noodzakelijke en effectief gebleken zorg voor patiënten met kanker. 
(visiedocument psychosociale zorg op maat NVPO) 

8. De verantwoordelijkheid voor het initiëren van aandacht voor de 
psychosociale gevolgen van kanker ligt bij de voor de patiënt betrokken 
zorgverlener(s). 

9. Patiënten met een partner die dagelijks aanwezig is hebben minder kans 
op het ervaren van ernstige distress dan patienten die dat niet hebben. 
(dit proefschrift) 

10. If men define situations as real, they are real in their consequences. 
(William Thomas)

11. Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren 
dan te praten. (Confucius)


