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1) Kwetsbaarheid bij ouderen is dynamisch van aard. Om kwetsbaarheid in kaart te 

brengen verdient het langduriger monitoren van ouderen de voorkeur boven eenmalig 

screenen. 

 

2) Bestaande instrumenten om ouderen in een kwetsbare positie op te sporen zijn nog van 

onvoldoende psychometrische kwaliteit.  

 

3) Ondanks positieve ervaringen van deelnemende hulpverleners en ouderen is er is geen 

wetenschappelijk bewijs voor de (kosten-) effectiviteit van het programma “Zorg uit 

Voorzorg” (dit proefschrift). 

 

4) De multipele en complexe problematiek van ouderen in een kwetsbare positie vraagt 

om zorg die zodanig complex is dat deze nauwelijks te implementeren is in de 

dagelijkse praktijk (dit proefschrift).  

 

5) Een voornamelijk reactieve attitude van hulpverleners en ouderen ten opzichte van 

(gezondheids-) problemen vormt een drempel voor de implementatie van proactieve 

zorg (dit proefschrift). 

 

6) Veel hulpverleners zijn gewend om met een medische bril naar ouderen te kijken. Ze 

kunnen bijdragen aan het voorkomen van ziekte en de gevolgen daarvan, maar 

schieten tekort als de focus ligt op het behoud van zelfredzaamheid (dit proefschrift).  

 

7) Door de vergrijzing en extramuralisering van de zorg zal de druk op de samenleving in 

de komende jaren zeer sterk toenemen. Hierop zijn we niet voorbereid.  

 

8) Uitgebreide procesevaluaties, die gebruik maken van verschillende methoden van 

gegevensverzameling, vormen een essentieel onderdeel van interventiestudies. 

 

9) Publicatiebias is een veelvoorkomend probleem in de wetenschap. Het publiceren van 

negatieve onderzoeksresultaten draagt bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijke 

kennis en voorkomt dat de effecten van interventies overschat worden. 

 

10) De gouden standaard in klinisch onderzoek - een gerandomiseerde interventiestudie - 

heeft zijn beperkingen in praktijkgericht onderzoek, vooral bij complexe interventies. 

 

11) Een promotie lijkt op een kickbokswedstrijd: je moet lang en intensief trainen en hebt 

goede sparringpartners en deskundige trainers nodig om het maximale uit jezelf te 

halen en uiteindelijk de ring als winnaar te kunnen verlaten.  


