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Stellingen behoende bij het proefschrift

Preventing falls aid mobility impairments
in elderly people living in the community

Jolandi van Haastregt

1. Preventieve huisbezoeken doer wijkverpleegkundigen dragen niet bij aan
de preventie van valpartijen ei mobiliteitsbeperkingen bij zelfstandig
wonende ouderen (dit proefsarift).

2. Na ruim 20 jaar onderzoek na;r de effectiviteit van preventieve
huisbezoeken, zijn er nog steeds geen overtuigende bewijzen voor een
gunstige invloed ervan op hetfunctioneren en het zorggebruik van
ouderen (dit proefschrift).

3. De procesevaluatie is een vande meest ondergewaardeerde en
ondergerapporteerde ondercelen van wetenschappelijk onderzoek (dit
proefschrift).

4. Preventieve huisbezoeken worden door ouderen met name gewaardeerd
om de aandacht die ze van de verpleegkundige krijgen voor de zaken die
hen dagelijks bezighouden (dit proefschrift).

5. Een korte praktijkstage waarbij een beginnend onderzoeker kennismaakt
met de doelgroep van het onderzoek, zou een belangrijke aanvulling zijn
op de opleiding tot onderzoeker.

6. Meta-analyse, waarbij de resultaten van individuele studies statistisch
worden "gepoold", is een sterk overgewaardeerde en soms misleidende
reviewtechniek.

7. Als alle betrokken partijen tevreden zijn over een bepaalde interventie
moet een onderzoeker zieh wel tweemaal bedenken, de effectiviteit ervan
te gaan onderzoeken.

8. Veel ouderen breken iets tijdens een val, slechts in een beperkt aantal
gevallen betreft dit de val zelf.

9. Schaatsles volgen is vergelijkbaar met het volgen van een opleiding tot
onderzoeker. Het duurt in beide gevallen jaren voordat je de techniek
volledig onder de knie hebt, je draait vaak hetzelfde rondje en je moet
altijd alert blijven op een onverwachte uitglijder.


