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Stellingen behorende bij het proefschrift

Fall prevention among older people who sustained an injurious fall:
a multidisciplinary approach
Michel Bleijlevens
Maastricht, 16-04-2010
1.

De matige uitvoerbaarheid van het valpreventieprogramma betreffende de acties die volgen uit de
medische en ergotherapeutische evaluatie wordt mede veroorzaakt door de wijze waarop de zorg is
georganiseerd in Nederland. (dit proefschrift)

2.

Hoe meer tijd verstrijkt tussen een valincident en het nemen van maatregelen om nieuwe valincidenten te voorkomen, hoe minder effecten van deze maatregelen te verwachten zijn. (dit proefschrift)

3.

Op dit moment is er meer behoefte aan onderzoek gericht op de implementatie van effectieve
valpreventie interventies, dan aan onderzoek gericht op het (her)ontdekken van effectieve valpreventie interventies. (dit proefschrift)

4.

Het ontbreken van een separaat beweegprogramma is een gemis binnen het medisch ergotherapeutisch valpreventieprogramma. (dit proefschrift)

5.

Een inadequate, maar voor de hand liggende valpreventie maatregel is niet bewegen.

6.

Publicatie van resultaten voortkomend uit negatieve trials dient meer gestimuleerd en gefaciliteerd te worden.

7.

Om te komen van meten naar weten is meer nodig dan het omkeren van de letter M.

8.

De combinatie van werken in de gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek houdt de onderzoeker bij de relevantie voor de praktijk, en de practicus bij de ‘evidence’ voor zijn werk.

9.

De implementatie van (val)preventie maatregelen in het kader van wetenschappelijk onderzoek
creëert een spanningsveld tussen de methodologie en het uitvoeren van de maatregelen.

10. Struikelen is te voorkomen door op de maat van marsmuziek te marcheren.
11. Loop nu, rollator [rol later].

Stellingen (2010-02-17).indd 1

17-2-2010 14:59:12

