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Stellingen

Behorend<e bij het proefschrift
Health promotion in migrants and older adults;

epidemiological diagnosis, intervention development and
effect evaluation

Paul Kocken, 11 februari 2000



1. Het effect van het bijwonen van seniorenvoorlichting als een vorm van sociale
participatie is op bevolkingsniveau gering, maar op individueel niveau relevant.
(Dit proefschrift).

2. Ook in situaties waarin geen randomisatie en "follow up" van onderzoekspersonen
mogelijk is, zijn uitspraken over de effectiviteit van een interventie mogelijk.
(Dit proefschrift).

3. Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn op mondiaal niveau pregnant
zichtbaar in de sterfte als gevolg van de Aids-epidemie.

4. Twee ambities die een onderzoeker bij een Gemeentelijke Gezondheidsdienst zieh
zou moeten stellen, wil het onderzoek echt bruikbaar zijn voor het ontwikkelen
van gezondheidsbevorderingsprogramma's, zijn het voeren van overleg met de
doelgroep over de te meten gezondheidsindicatoren en het meten van determi-
nanten van gezondheidsgedrag.

5. Zowel de programma-ontwikkelaar, de intermediaire organisatie, als de gezond-
heidsvoorlichter moeten gelegenheid geven voor "re-invention" van het
programma bij hun respectievelijke doelgroepen, teneinde adoptie en implemen-
tatie van gezondheidsbevorderingsprogramma's mogelijk te maken.

6. Kwantitatief onderzoek met kwaliteit van leven als uitkomstmaat, dient te starten
met kwalitatief onderzoek bij de onderzoeksgroep naar de beleving van kwaliteit
van leven, teneinde na te gaan of standaardvragenlijsten, die zieh beperken tot
het lichamelijke, psychische en sociale domein, voldoen.

7. Grote stedenbeleid gericht op een aangeveegde straat en goede wijkvoorzieningen,
heeft niet automatisch gevolgen voor het (gezondheids-)gedrag van de bewoners.

8. De zorg voor en bejegening van homoseksuele en lesbische ouderen dient
onderdeel te zijn van de woon-zorg-visie van gezondheidszorg- en woonvoorzie-
ningen.

9. Bij het schrijven van een dissertatie is een eierwekker onmisbaar, zulks om klachten
als gevolg van repeterende handelingen bij het typen te voorkomen.


