
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Fear of falling in older patients

Scheffer, A.C.L.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Scheffer, A. C. L. (2011). Fear of falling in older patients. [Thesis, fully internal, Universiteit
van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/fear-of-falling-in-older-patients(1f4a1f31-e445-4299-bc92-297c4f95f1d8).html


Stellingen behorende bij het proefschrift 

 
 

Fear of falling in older persons 

 

 

Alice C. Scheffer 

Amsterdam, 1 december 2011 

 

1. Angst om te vallen komt veel voor bij zelfstandig wonende ouderen en dient te worden 

beschouwd als een ingrijpend gezondheidszorgprobleem (dit proefschrift). 

 

2. Om goede studies naar de prevalentie en preventie van valangst te kunnen doen, is er eerst 

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

 

3. Door de ernst van het delirium optimaal te observeren, met een verpleegkundige 

observatieschaal, kan ook de zorg voor en de behandeling beter op de individuele patiënt worden 

afgestemd (dit proefschrift).  

 

4. Bij het inspelen op veranderingen in de zorg wordt de rol van technologie steeds belangrijker: 

nieuwe technologieën dienen afgestemd te zijn op het perspectief van de gebruikers en dus dienen 

ouderen betrokken te worden in alle fases van het ontwikkelingsproces van deze nieuwe 

technologieën (dit proefschrift). 

 

5. Het ontwikkelen van een uitgebreide ´nursing body of knowledge´ is noodzakelijk om een brug te 

slaan tussen de praktijk van de verpleegkundige beroepsuitoefening en onderzoek en onderwijs (dit 

proefschrift).  

 

6. Een gebrek aan evenwicht tussen wat een mens kan en wil kan tot vallen en/of valangst leiden 

(Meino Scheffer). 

 

7. Er gaan nog meer kostbare resultaten verloren door het niet publiceren van negatieve resultaten. 

 

8. Bijziendheid hoeft niet tot kortzichtigheid te leiden (Roel Jonker). 

 

9.   Work at something you enjoy and that´s worthy of your time and talent (H. Jackson Brown Jr., 21 

suggestions for success). 

 

10. Kennis is goed, liefde nog beter. Als je het ene bij het andere voegt zul je iets prachtigs tot stand 

brengen (Desiderius Erasmus). 

 

11. Bezuinigingen in de ouderenzorg leveren minder protestmarsen op dan verhoging van de 

pensioengerechtigde leeftijd. 



12. Als alle kinderen van kwetsbare ouderen zich net zo hard zouden maken voor betere 

ouderengeneeskunde als voor jeugdgezondheidszorg, dan zouden ze pas echt op hun toekomst zijn 

voorbereid. 

13. De voorkeur van huidige lichtingen medisch studenten en verpleegkundigen in opleiding gaat niet 

uit naar de ouderenzorg, in de praktijk zal dat voor het grootste deel van deze groepen hun 

dagelijkse activiteit zijn tot aan hun eigen pensioen. 

 


