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1. Aangezien het EMA productaanbod snel verandert, is het beschikbaar hebben van up to 
date en gedetailleerde kennis over dit aanbod, de functionele mogelijkheden en de be-
diening voorwaardelijk voor succesvolle advisering en verstrekking van EMA in de prak-
tijk. (dit proefschrift) 

2. Zolang studies met de hoogste status van wetenschappelijke evidentie ontbreken, die-
nen in een systematische review ook studies met een lager bewijsniveau geïncludeerd 
te worden om de actuele stand van zaken te beschrijven. (dit proefschrift) 

3. Noch het bepalen van objectief meetbare veranderingen in de mobiliteit, noch subjec-
tieve en kwalitatieve gegevens alleen zijn toereikend om de bruikbaarheid, functionali-
teit, toegevoegde waarde en effectiviteit van EMA te beoordelen. (dit proefschrift) 

4. Om lange termijn effecten van EMA gericht op navigatie te kunnen meten, dient vooraf 
een zorgvuldige selectie van het meest geschikte hulpmiddel voor de individuele ge-
bruiker plaats te vinden. De vraagstelling zou dan ook niet zijn of EMA effect hebben, 
maar welk EMA voor welke persoon effect heeft. (dit proefschrift) 

5. Personen met een visuele beperking die geïnteresseerd zijn in het gebruik van een EMA 
gericht op navigatie vormen een zeer heterogene groep en vertonen enorme verschil-
len in mobiliteit en reisgedrag. (dit proefschrift) 

6. Als er nog weinig wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van een interventie is, is 
inzicht in ‘anecdotal evidence’ en het expliciet maken daarvan van belang, omdat 
‘anecdotal evidence’ bijdraagt aan het klinisch redeneren van professionals en zo de 
dagelijkse praktijk beïnvloedt. 

7. Hoewel het belang van omgevingsfactoren met de introductie van een bio-psycho-
sociaal model voor het menselijk functioneren benadrukt wordt, is er in Westerse sa-
menlevingen nog onvoldoende sprake van toegankelijkheid. 

8. Door technologische vooruitgang en meer aandacht voor universeel design kunnen 
gewone consumentenproducten specifieke hulpmiddelen deels overbodig maken. 
Hoewel deze ontwikkeling zeer wenselijk is, dient de verstrekking van hulpmiddelen op 
grond van individuele behoeften gewaarborgd te blijven. 

9. De cliënt wordt als mondige burger geacht zelf regie te voeren en verantwoordelijkheid 
te nemen voor zijn maatschappelijke participatie. Toegang tot informatie over de moge-
lijkheden voor ondersteuning daarbij is een basisvoorwaarde om deze rol goed in te 
kunnen vullen. 

10. Technology is the answer, but that’s not the question. (Marcia J. Scherer, Living in The 
State of Stuck) 

11. Denken in meerdere talen leidt makkelijk tot verwarring, soms tot verbreding, maar 
moeilijk tot verdieping. 


