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Stellingen behorend bij het proefschrift
Nurse-led multifactorial care in 

community-dwelling older people

1 Een éénjarige interventie met multifactoriële zorg, gecoördineerd door 
een verpleegkundige, leidt niet tot minder beperkingen in het dagelijkse 
functioneren bij thuiswonende ouderen met een verhoogd risico op 
functieverlies, vergeleken met standaard zorg (dit proefschrift).

2 Actieve betrokkenheid van ouderen bij het design van een studie ter 
verbetering van ouderenzorg is nog geen garantie dat de interventie voorziet 
in een duidelijke behoefte (dit proefschrift). 

3 Het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden voorafgaand, tijdens en na 
afloop van een RCT zou een standaard aanvulling moeten zijn bij complexe 
interventiestudies om zo tot beter inzicht in gevonden effecten te komen (dit 
proefschrift).

4 Ouderen accepteren een zekere taakdelegatie richting verpleegkundigen, 
maar verwachten dat de huisarts de regie houdt in de medische zorg in de 
eerste lijn (dit proefschrift).

5 Om oorzaken van veranderingen in sterfte binnen 30 dagen na ontslag uit het 
ziekenhuis inzichtelijk te kunnen maken, is meer gedetailleerde informatie met 
betrekking tot sterfte binnen 30 dagen na ontslag nodig, waaronder voorkeur 
en plaats van overlijden (dit proefschrift). 

6 Om ouderenzorg in Nederland te verbeteren is effectieve samenwerking 
tussen huisartsenzorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg, welzijn en ziekenhuis 
noodzakelijk (Marjon van Rijn).

7 Onderwijs aan zowel HBO-V studenten als gediplomeerde verpleegkundigen 
over ouderenzorg in de eerste lijn is een voorwaarde om ouderen met 
complexe problemen thuis te kunnen laten wonen (Marjon van Rijn). 

8 De arts houdt zich bezig met de ziekte, de verpleegkundige houdt zich bezig 
met de persoon die de ziekte heeft (deelnemer interview).

9 Goed ouder worden is -net als promoveren- hard werken. Het vraagt een sterk 
zelfvertrouwen, motivatie en discipline om het stuur in eigen hand te houden 
(mevrouw A. Cornelis / Marjon van Rijn).

10 It is not the mountain we conquer, but ourselves (Sir Edmund Percival Hillary).


