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Stellingen behorende bij het proefschrift

Fall prevention in psychogeriatric nursing home residents
Jacques Neyens

1 Dat in Nederlandse verpleeghuizen jaarlijks bijna twee valincidenten per bed
plaatsvinden, is zorgelijk. (dit proefschrift)
2 Een specifieke valrisico-evaluatie voor psychogeriatrische verpleeghuispatiënten
leidt tot op maat gesneden valpreventieve maatregelen. (dit proefschrift)
3 De implementatie van een multifactoriële interventie ter preventie van vallen
bij psychogeriatrische patiënten in verpleeghuizen, leidt tot een significante
vermindering van het aantal valincidenten. (dit proefschrift)
4 Bij de implementatie van een valpreventieve interventie voor verpleeghuispatiënten dient ervoor gezorgd te worden dat deze naadloos aansluit bij het
gangbare zorgproces in het verpleeghuis. (dit proefschrift)
5 Nader onderzoek doen naar de verdere optimalisering van valpreventieve
interventies in verpleeghuizen is noodzakelijk. (dit proefschrift)
6 Een mens is vanwege zijn lengte en zijn smalle steunbasis eigenlijk voorbestemd
om te vallen. (W. Pelemans, in Geriatrie-Dagelijkse Praktijk, 1998.)
7 Op momenten dat de bezettingsgraad van het verzorgend personeel in het verpleeghuis laag is, neemt de valfrequentie toe. (L.Z. Rubenstein, in Clinics in
Geriatr Med, 1996.)
8 In het streven naar een optimale patiëntveiligheid behoren risico-identificatie
en risicovermindering tot de verantwoordelijkheid van alle gezondheidswerkers.
9 Werken aan de kwaliteit van de verpleeghuiszorg gebeurt met vallen en opstaan!
10 Als het is om vallen te voorkomen, dan zou het vastzetten van verpleeghuisbewoners bij wet moeten worden verboden. (J.P.H. Hamers, 2007.)
11 Oud worden valt niet mee.

