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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Flankerend Geriatrisch Beleid

van

J.F.B.M. FIOLET





1. Hoewel geriatrische patienten bij opname in het ziekenhuis slcchter func-
tioneren dan normale "oudere patienten" wil dit niot /eggen dat bij hen
geen verbetering mogelijk is.

2. Leeftijd en geslacht spelen een ondergeschikte rol bij do bohandolmg on
prognose van geriatrische patienten.

3. Voor een operationele definitie van do geriatrische patient vormen cogni-
tieve stoornis, ver/orgingsproblematiek, incontinentio on nn>hiliii-iK
stoornissen belangrijkere elementen dan orgaanproblematiek

4. Gelet op het grote aantal geriatrische patienten dat na ziekenhuisopname
niet terug kan keren naar de oorspronkelijke thuissituatio moot do conti-
nuiteit van zorg in ziekenhuizen en verpleeghuizen beter worden gega-
randeerd.

5. Gedurende ziekenhuisopname leiden specifieke geriatrische problemen
niet tot een verhoogd overlijdensrisico (1 t/m 5 dit proefschrift).

6. Bij de behandeling van onrustige patienten moeten bewegingsbeperken-
de maatregelen worden vermeden.

7. In het medisch onderwijs wordt te weinig aandacht besteed aan mate-
riaalkennis.

8. De bouwkundige eisen gesteld aan premie A-woningen staan op gespan-
nen voet met een zorgzame samenleving.

9. Door te spreken over verzilvering in plaats van vergrijzing geeft men aan
dat de gezondheidszorg er niet goedkoper op wordt.

10. Wanneer van werken nog nooit iemand is doodgegaan moet de pensioen-
gerechtigde leeftijd terstond worden opgetrokken.

11. Integratie van voldoende lichaamsbeweging in het dagelijks bestaan
voorkomt veel sportief leed.


