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Stellingen behorende bij het proefschrift

Geriatric Traumatology 

1.	 Gezien	 de	 specifieke	 kwetsbaarheid	 van	 patiënten	 met	 een	 heupfractuur	
dient	voor	een	zo	optimaal	mogelijke	behandeling,	intensief	samengewerkt	te	
worden	tussen	de	traumachirurg	en	de	klinisch	geriater	in	een	multidisciplinair	
team	gebruikmakend	van	klinische	zorgpaden. (dit proefschrift) 

2.	 Door	geriatrische	medebehandeling	bij	oudere	patiënten	met	multimorbiditeit	
zijn	er	minder	consultaties	van	andere	specialismen	nodig.	(dit proefschrift)

3.	 Inzet	van	verpleegkundig	specialisten	of	physician	assistants	als	case	manager	
van	de	individuele	patiënt	en	proces	bewaker,	draagt	bij	aan	de	continuïteit	van	
de	zorg. (dit proefschrift)  

4.	 Kennis	van	risicofactoren	voor	een	gecompliceerd	beloop	en	1-jaarsmortaliteit	
is	 van	 belang	 om	 de	 behandeling	 van	 patiënten	 met	 een	 heupfractuur	 te	
verbeteren.	(dit proefschrift) 

5.	 Slimme	 registratie	 van	 data	 aan	 de	 bron	 tijdens	 de	 behandeling	 van	
patiënten	met	een	heupfractuur	levert	een	kwaliteitsmonitor	op	zonder	extra	
registratielast	voor	de	verschillende	disciplines.	(dit proefschrift)

6.	 Het	is	voor	oudere	patiënten	met	een	heupfractuur	van	belang	om	rechtstreeks	
opgenomen	te	worden	in	een	ziekenhuis	met	speciale	orthogeriatrische	zorg	om	
de	continuïteit	en	samenhang	van	de	complexe	medische	en	verpleegkundige	
zorg	te	waarborgen.	(dit proefschrift)

7.	 Voor	kwalitatief	goede	ouderenzorg	dienen	specifieke	competenties	aangeleerd	
te	worden	in	medische	en	verpleegkundige	opleidingen. (Schuurmans, 2011) 

8.	 “Moet	 alles	 wat	 kan?”	 Zorg	 moet	 niet	 nuttig	 zijn,	 zorg	 moet	 ethisch	 zijn.	
(Verkerk, 2008)

9.	 “Quality	is	everybody’s	business	from	the	ward	to	the	board.”	(NHS Trust, 2015)  

10.	 Revalidatie	na	een	heupfractuur	dient	ondersteund	te	worden	door	evidence	
based	zorgstandaarden	en	het	gebruik	van	een	multidisciplinair	zorgpad.	

11.	 “Were	 there	 none	 who	were	 discontented	with	 what	 they	 have,	 the	 world	
would	never	reach	anything	better.”	(Nightingale, 1858)


