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Stellingen behorende bij het proefschrift
Frail Elderly: Identification and disability prevention in primary care
Ramon Daniëls

1. Kwetsbaarheid is een containerbegrip; onderzoekers en zorgprofessionals
moeten bij gebruik van het begrip duidelijk maken wat ze hieronder
verstaan. (dit proefschrift)
2. Huidige instrumenten voor schriftelijke screening op kwetsbaarheid bij
thuiswonende ouderen identificeren teveel ouderen die niet kwetsbaar
blijken te zijn. (dit proefschrift)
3. Thuiswonende kwetsbare ouderen ondersteunen bij het (blijven) doen van
betekenisvolle activiteiten is een goed vertrekpunt voor interventie. (dit
proefschrift)
4. Het is een hele kunst om de behoeften van kwetsbare ouderen aan
betekenisvolle activiteiten in kaart te brengen. (dit proefschrift)
5. Een subjectieve beoordeling door zorgprofessionals alleen is onvoldoende
om zicht te krijgen op de hanteerbaarheid van nieuwe methodes. (dit
proefschrift)
6. De wedren op onderzoekssubsidies stimuleert dat interventies in
onvoldoende mate uitgetest worden voordat effectstudies van start gaan.
7. Van commercieel ondernemerschap in de eerstelijnszorg wordt de
kwetsbare oudere niet wijzer.
8. Zonder een maatschappelijke omgeving die participatie stimuleert heeft
zelfmanagement voor kwetsbare ouderen geen kans van slagen.
9. Niet meer fietsen lijkt voor ouderen in Nederland een relevante indicator
voor kwetsbaarheid.

