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Stellingen 

Aan de kloof tussen de revalidatie- en thuisomgeving ligt meer een vertaal- dan een transferprobleem 

ten grondslag. (dit proefschrift)  

Het verbeteren van lokale revalidatiesettingen met beschikbaar wetenschappelijke ‘evidence’ is niet 

een rechtstreeks toepassingsproces, maar een kwestie van zoeken, logisch redeneren en creatief 

werken met ongelijksoortige kennisbronnen in partnerschap met verschillende belanghebbenden. (dit 

proefschrift) 

Een multifocale bril, met een revalidatie focus voor dichtbij in de kliniek en een sociaal geografische 

focus voor veraf op weg naar huis, biedt een verrassend nieuw perspectief voor  de 

neurorevalidatie. (dit proefschrift) 

Met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) je leven weer eigen maken in de thuisomgeving is heel iets 

anders dan je lichaam weer optimaal herstellen in een klinische omgeving. (dit proefschrift)  

Om persoonlijk herstel in de eigen leefomgeving te ondersteunen zullen professionals hun focus 

moeten verschuiven van functioneel herstel en ADL-zelfstandigheid naar verandering van identiteit, 

rollen en relaties op plekken die voor  mensen met NAH belangrijk zijn. (dit proefschrift) 

Gedurende het revalidatieproces zou de focus van behandelaars met betrekking tot mobiliteit moeten 

verschuiven van verplaatsen van A naar B naar het vinden van manieren om plekken te verbinden die 

betekenisvol zijn voor mensen met NAH. (dit proefschrift) 

Om bij te kunnen dragen aan het verminderen van de ervaren versnippering en complexiteit bij 

poliklinische revalidatie na een beroerte zou nazorg beter vervangen kunnen worden door voorzorg. 

(dit proefschrift)  

A house is made of brick and mortar, but home is made by the people who live there. (MK Soni)  

Waarom moeilijk doen als het samen kan. (Loesje)  

Het schrijven van een proefschrift is te vergelijken met het spelen van een basketbalwedstrijd: 

samenwerken, doorzetten, er plezier aan beleven en de energie goed verdelen om te zorgen dat je het 

volhoudt.   

The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old, but on building the new. 

(Socrates)  

 


