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Stellingen behorend bij het proefschrift 

 

‘Screening, geriatric assessment and intervention strategies to 

prevent functional decline in hospitalized older patients’ 

 
01. In de zorg voor ouderen denken we teveel in problemen en te weinig in 

mogelijkheden (dit proefschrift). 

 

02. Om goede studies naar preventie van functieverlies te doen, is eerst 

consensus nodig hoe dit te meten en te definiëren (dit proefschrift). 

 

03. Voor een betrouwbare prognose bij oudere patiënten moet men niet teveel 

op de klinische inschatting van de arts en verpleegkundige vertrouwen (dit 

proefschrift). 

 

04. Geriatrische problemen zijn de ziekten van de ouderdom (dit proefschrift). 

 

05. Op hoge leeftijd zijn het vooral de beperkingen in functioneren die de 

uitkomsten bepalen (dit proefschrift). 

 

06.  Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. 

 

07. Gezien de verwachte toename van de zorgvraag, is nu investeren in 

verpleegkundig onderzoek noodzaak. 

 

08. De promotie is niet alleen op wetenschappelijk gebied een vruchtbare tijd 

geweest. 

 

09. Wat nou problemen door vergrijzing, de collectieve levenswijsheid neemt 

alleen maar toe! (vrij naar Loesje). 

 

10. Het idee van het huidige kabinet dat wetenschap slechts in dienst moet 

staan van economische ontwikkeling wordt krachtig weersproken door de al 

decennia durende crisis waarin het geneesmiddelenonderzoek verkeert, 

waarin met de verkeerde middelen de verkeerde trials bij de verkeerde 

mensen worden gedaan. 

 


