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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

Frail older people: who are they? 
Frailty screening and profiles 

 

Linda Op het Veld 

Maastricht, 27 november 2019 

 

1. Het voorspellend vermogen van veelgebruikte vragenlijsten voor het opsporen 
van kwetsbare ouderen is erg beperkt. 
 

2. Het combineren van veelgebruikte vragenlijsten voor het opsporen van 
kwetsbare ouderen zorgt niet voor een beter voorspellend vermogen. 
 

3. Het is nauwelijks bekend welke factoren bescherming bieden tegen negatieve 
gezondheidsuitkomsten bij kwetsbare ouderen. 
 

4. Fysieke performancetesten voor kwetsbaarheid kunnen vervangen worden 
door vragen. 
 

5. Een meer positieve benadering van kwetsbaarheid, gericht op ervaringen, biedt 
aanknopingspunten om beter onderscheid te kunnen maken tussen ouderen 
met wie het wél en ouderen met wie het níet goed gaat. 
 

6. Dé kwetsbare oudere bestaat niet. 
 

7. Het heeft geen zin om (preventieve- of behandel)programma’s aan kwetsbare 
ouderen aan te bieden als we niet in staat zijn om de juiste mensen te selecteren 
voor dergelijke programma’s. 
 

8. Screenen op kwetsbaarheid met de onderzochte vragenlijsten uit dit 
proefschrift moet niet gecontinueerd worden. 
 

9. Als door verkeerd drukwerk de werkdruk toeneemt, is het een kunst je daar niet 
druk over te maken. 
 

10. Het schrijven van artikelen is net als het instuderen van een muziekstuk: 
oefening baart kunst. 
 

11. The work will wait while you show the child the rainbow, but the rainbow won’t 
wait while you finish the work. (Patricia Clifford) 


