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Stellingen:  

1. Ouderen met een depressieve stoornis bewegen minder dan ouderen zonder een 

depressieve stoornis (dit proefschrift). 

 

2. Bij ouderen met een depressieve stoornis is het effect van bewegen op het beloop van 

depressie minder sterk dan bij jongere volwassenen (dit proefschrift). 

 

3. Beperkte fysieke activiteit bij depressieve ouderen reflecteert meer een eigenschap van deze 

ouderen dan een tijdelijke vermindering als gevolg van de depressieve stoornis (dit 

proefschrift). 

 

4. Symptomatisch herstel gaat niet altijd gepaard met functioneel herstel (dit proefschrift). 

 

5. Niet ‘hoe voelt u zich’ maar ‘hoe functioneert u’ is de belangrijkste vraag voor ouderen met 

een depressie (Lenze, 2018; dit proefschrift). 

 

6. Slechts een beperkte groep depressieve ouderen laat een herstel in functioneren zien (dit 

proefschrift).  

 

7. Een RCT design doet de complexiteit van (de behandeling van) depressie op latere leeftijd 

tekort. 

 

8. Netwerkzorg (collaborative care) is veelbelovend voor het bevorderen van herstel van 

depressie op latere leeftijd (dit proefschrift). 

 

9. Als de focus van de zorg door de verpleegkundige op het functioneren ligt, ontstaat er 

nieuwe zorg (Stallinga, 2019). 

 

10. Wetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven (Immanuel Kant). 


