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Stellingen behorende bij het proefschrift 

 

Physical activity in hard-to-reach physically disabled people 

Development, implementation and effectiveness of a community-based intervention 

 

1. De RAND-36 moet worden doorontwikkeld om individuele verandering van 

gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven te kunnen meten bij mensen met 

een lichamelijke beperking. (Dit proefschrift) 

2. Beweging is gerelateerd aan bio-, psycho- en sociale gezondheidsuitkomsten, 

en moet dus worden gestimuleerd bij mensen met een lichamelijke beperking. 

(Dit proefschrift) 

3. Om mensen met een lichamelijke beperking in de thuissituatie te bereiken voor 

beweeginterventies, is samenwerking tussen eerstelijns zorg, welzijnswerk en 

sport essentieel. (Dit proefschrift) 

4. Individuele begeleiding is de enige methode die een interventie toepasbaar 

maakt voor een heterogene doelgroep. (Dit proefschrift) 

5. Beweegcoach+ is uitvoerbaar in de gemeentelijke praktijk, en leidt tot 

gezondheidswinst. (Dit proefschrift) 

6. Een lichamelijke beperking is vaak niet de belangrijkste barrière om meer te 

bewegen. (Voortvloeiend uit dit proefschrift) 

7. Als gemeenten beweging bij mensen met een beperking niet stimuleren is dit in 

strijd met de verklaring van de rechten van de mens. (Voortvloeiend uit dit 

proefschrift) 

8. Pilot onderzoek is als de brug bouwen, terwijl je erover loopt. (Robert Quinn) 

9. Life is like riding a bicycle, to keep your balance, you must keep moving. (Albert 

Einstein) 

10. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. (Pippi Langkous) 

Leonie Krops 


