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Stellingen behorend bij het proefschrift 

Use of the comprehensive geriatric assessment to improve patient-centred care in 
complex patient populations 

 

Omdat comorbiditeit vaak niet afdoende behandeld kan worden, is het (ook) voor de kwaliteit van 
leven van belang om geriatrische aandoeningen zo goed mogelijk te behandelen. (dit proefschrift) 

Kwaliteit van leven is een maat om mee te wegen bij beslissingen over al dan niet in te zetten 
diagnostiek en behandeling. (dit proefschrift) 

Door het bespreken van prioriteiten en doelen in diagnostiek en behandeling wordt onnodige zorg 
voorkomen. (dit proefschrift) 

Er is weinig reden om de Transmurale Zorgbrug niet landelijk te implementeren, nu duidelijk is dat 
het sterfte reduceert. (dit proefschrift) 

Door de verbeterde overleving van acuut opgenomen ouderen, is het risico op het optreden van 
functieverlies hoger gedurende die periode van overleving. (dit proefschrift) 

Zonder goede, cross-cultureel aangepaste meetinstrumenten en onderwijs gericht op cross-culturele 
competenties, zal cultuurspecifieke zorg een illusie blijven. (dit proefschrift) 

Als je de juiste middelen hebt bij een cognitieve screening, is het niet noodzakelijk om de taal van de 
onderzochte te spreken. (dit proefschrift) 

De vergrijzende samenleving  is een factor van belang in de geleidelijk positievere beeldvorming van 
ouderen in de media.  

Het belang van leeftijd als mens-bepalend kenmerk neemt af met het stijgen ervan. 

De hoge prevalentie van trio’s onder IJslandse schapen is een gender issue. (observationeel 
onderzoek, Lonsaræfi regio, IJsland, 2013) 

Er bestaat een wereldmarkt voor circa vijf computers. (IBM-voorman Thomas Watson, 1943; uit 
Christopher Cerf and Victor Navrasky, The experts speak, Pantheon books, 1984) 

Om kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met advance care planning en palliatieve zorg, is 
een huisdier als een hamster een goede optie. 




