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Stellingen behorende bij het proefschrift 
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1. Het preoperatief screenen van functionele mobiliteit, bij patiënten die beslissen 
een totale knieprothese te laten plaatsen, zou de standaard moeten zijn  
(dit proefschrift). 

 
2. Rust roest! Zorgverleners en patiënten dienen binnen 4 uur na operatie, in een 

actieve (leef)omgeving, samen aan optimaal herstel van functioneren te werken  
(dit proefschrift). 

 
3. Door onderzoekers in te bedden in de dagelijkse praktijk, kan verspilling binnen 

de wetenschap sterk worden teruggedrongen. 
 
4. Gezondheidswinst en kostenbesparing gaan hand in hand wanneer patiënten en 

zorgverleners gezamenlijk werken aan herstel van functioneren in plaats aan 
herstel van alleen een ziekte (valorisatie addendum). 

 
5. Gezamenlijke besluitvorming binnen de orthopedie staat nog in de 

kinderschoenen (dit proefschrift). 
 
6. Ziekenhuisinformatiesystemen en elektronische patiëntendossiers zijn grote 

barrières in het uitvoeren van actie-onderzoek en evaluaties van zorgpad transities, 
omdat de extractie van relevante data tijdrovend of zelfs onmogelijk blijkt. 

 
7. De bekostiging van de gezondheidszorg moet gericht zijn op uitkomsten van zorg 

en mate van functioneren van een patiënt in zijn of haar leefomgeving in plaats van 
op verrichtingen. 

 
8. Persoonlijk leiderschap in combinatie met een heldere visie is een sterk instrument 

om zorgprocessen succesvol te veranderen (dit proefschrift). 
 
9. Het is 5 voor 12 voor fysiotherapeuten in het ziekenhuis! 
 

10. “Een nieuwe knie, hoe moeilijk kan het zijn?  Je stopt er nieuwe in, pleister erop, 
krukken lopen en klaar!” (mijn dochter Eline). 

 
11. Streven naar perfectie is onmogelijk, heb liever de moed om imperfect te willen 

zijn en er gaat een wereld voor je open (Brene Brown). 
 


