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Stellingen behorend bij het proefschrift

Embracing the perspectives of older adults
in organising and evaluating person-centred and integrated care

Sophie Spoorenberg

1. Segmentatie van ouderen in risicoprofielen op basis van zelfgerapporteerde gegevens 

is een noodzakelijk startpunt voor persoonsgerichte en geïntegreerde zorg en 

begeleiding. (dit proefschrift)

2. Bij persoonsgerichte zorg en begeleiding van ouderen is aandacht nodig voor álle 

gezondheidgerelateerde problemen ten gevolge van het ouder worden en niet enkel 

voor ziektes. (dit proefschrift)

3. Door SamenOud nemen de prevalentie en de ernst van gezondheidgerelateerde 

problemen van ouderen af, maar er is extra aandacht nodig voor de preventie van deze 

problemen. (dit proefschrift)

4. Vervolgonderzoek is nodig om te verklaren waarom kwetsbare ouderen hun problemen 

als ernstiger ervaren dan ouderen met complexe zorgbehoeften. (dit proefschrift)

5. SamenOud geeft ouderen een gevoel van veiligheid, geborgenheid en in controle te 

zijn; vertaling daarvan in meetbare voordelen ten opzichte van gebruikelijke zorg is 

slechts een kwestie van tijd. (dit proefschrift)

6. Voor het verkrijgen van een juist beeld van de impact van een complexe interventie als 

SamenOud is een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden 

nodig. (dit proefschrift)

7. Voor kwantitatief onderzoek bij een complexe interventie als SamenOud zijn 

onvoldoende meetinstrumenten beschikbaar die aansluiten bij de doelgroep en de 

interventie. (dit proefschrift)

8. Bij het nemen van een besluit over structurele implementatie van een interventie zijn 

ervaringen van de doelgroep minstens even belangrijk als eventuele kostenbesparingen.

9. Als wij de ouderdom begroeten als een vriend, behandelt hij ons zachter dan wanneer 

wij hem bevechten als een vijand. (Dorothy Dix)

10. Ervaringen in het veld verrijken je als wetenschapper. Wetenschappers die hun wijsheid 

alleen uit boeken hebben moet men op de boekenplank zetten. (Wolfgang Eschker) 

11. Een goede wetenschapper is een teamspeler; alleen ga je sneller, maar samen kom je 

verder. 

12. Onderzoek doen is vergelijkbaar met het verbouwen van een huis: het is nooit af.


