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Stellingen bij het proefschrift 
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spinal cord injury 
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1. Mensen met een dwarslaesie ervaren veel gezondheidsproblemen na ontslag 

uit het revalidatiecentrum, ook op de lange termijn (dit proefschrift).  
 
2. Nazorg door gespecialiseerde revalidatieteams is van belang voor mensen met 

een dwarslaesie (dit proefschrift). 
 
3. Meer evaluatie, communicatie, en publicatie van bestaande nazorgprogram-

ma’s kan de ontwikkeling van effectieve nazorg voor mensen met een 
dwarslaesie verbeteren (dit proefschrift). 

 
4. Ex-dwarslaesierevalidanten bestaan niet (dit proefschrift). 
 
5. Het feit dat mensen met een dwarslaesie veel gezondheidsproblemen ervaren 

na ontslag uit het revalidatiecentrum geeft aanleiding om de doeltreffendheid 
van het huidige revalidatieproces kritisch te onderzoeken.  

 
6. Dat mensen met een dwarslaesie nazorg soms niet nodig achten, wil nog niet 

zeggen deze niet nodig is. 
 
7. Het feit dat mensen met een dwarslaesie bepaalde problemen soms als een 

gegeven beschouwen, kan het  zoeken naar oplossingen in de weg staan. 
 
8. Leren hoe in je eigen omgeving om te gaan met blijvende beperkingen, doe je 

op zijn best in je eigen omgeving. 
 
9. Klachten van cliënten zijn cadeaus voor professionals. 
 
10. Onderzoek en praktijk leren meer van elkaar als de mensen en organisaties uit 

onderzoek en praktijk meer bij elkaars werk betrokken zijn. 
 
11. Traditionele vakwerk gebouwen hebben vaak een langere levensduur dan de 

resultaten van wetenschappelijk vakwerk. 
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