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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Linking scientific and clinical  

knowledge practices: 

 innovation for prosthetic rehabilitation 

Sacha van Twillert, 1 juni 2015 

 

1. Innovatieonderzoek is maatwerk: er is niet één beste methode die toegepast dient te 

worden in alle innovatieonderzoeken.(dit proefschrift) 

2. Revalidatieprofessionals en onderzoekers moeten meer intensief en evidence-

informed samenwerken om revalidatieprogramma’s te kunnen verbeteren. (dit 

proefschrift) 

3. Het aanleren van probleemoplossende vaardigheden in de sociale en motorische 

context ondersteunt het zelfmanagement van de patiënt met een beenamputatie.(dit 

proefschrift) 

4. Behandeltheorieën bieden niet alleen een belangrijke leidraad voor het onderbouwd 

opzetten van evaluatieonderzoek, maar ook handvaten om behandelingen te 

transformeren naar andere contexten en diagnosegroepen. (dit proefschrift) 

5. Om onderzoekers en (para)medici in de revalidatiezorg beter voor te bereiden op 

hun rol bij innovaties zal hun scholing verder moeten reiken dan de conventionele 

evidence-based-medicine aanpak. (dit proefschrift) 

6. De metafoor van ‘het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en praktijk’ 

vergelijkt onterecht wetenschap en praktijk als zijnde twee werelden gescheiden van 

elkaar door een kloof. (dit proefschrift) 

7. De transdisciplinaire innovatieonderzoeker analyseert en vertaalt kennis 

systematisch van de ene naar de andere praktijk, zonder daarbij de ene vorm van 

kennis als meer of minder waardevol dan de andere te waarderen. (dit proefschrift) 

8. Aangezien de daadwerkelijke impact van leven met een beenamputatie pas ervaren 

wordt na ontslag uit (poli)klinische revalidatie, is juist dan ondersteuning vanuit de 

revalidatie noodzakelijk.  

9. Self-management often means different things to different people - and sometimes 

different things at different times even to the same people. Patrick McGowan 

10. Als je nieuwe wegen wilt ontdekken, zal je af en toe moeten durven verdwalen. Naar 

Desiderius Erasmus 


