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Stellingen behorende bij het proefschrift:

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: 
realistische uitdaging of utopie?

Een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden 
tot intersectorale samenwerking

1. De ontwikkeling van integraal gezondheidsbeleid is een gecompliceerd 
proces dat onvoldoende wordt aangestuurd door de (lokale) overheid.  
(dit proefschrift)

2. Preventie staat niet hoog op de gemeentelijke politieke agenda. (dit proefschrift)
3. De magere resultaten met integraal gezondheidsbeleid zijn niet het gevolg 

van onwil van andere beleidsterreinen, maar van onvoldoende doorzet-
tingsmacht en onkunde binnen het beleidsterrein publieke gezondheid.  
(dit proefschrift)

4. GGD professionals dienen gemeentelijke beleidsprocessen beter te leren 
begrijpen om ze te kunnen beïnvloeden. (dit proefschrift)

5. Internationaal zijn er onvoldoende instrumenten die in gezet kunnen worden 
om intersectorale samenwerking te bevorderen als alternatief voor de gezond-
heidseffectscreening. (WHO, Kobe 22 juni 2012)  

6. “De publieke gezondheidszorg heeft een veel te laag ambitieniveau”.  
(David J. Hunter) 

7. Integraal werken is meer dan alleen het samenbrengen van mensen, 
belangrijk is om vanuit de doelstelling van de ander te kijken naar samen-
werkingsvormen.

8. Sociale en economische effecten van gezondheidsbeleid worden onvoldoende 
zichtbaar gemaakt door lokale overheden. 

9. Je kunt de richting van de wind niet veranderen, maar wel de stand van je zeilen. 
10. “Begin, alleen dan kan het onmogelijke mogelijk worden”. (Thomas Carlyle)

Mieke Steenbakkers, donderdag 27 september 2012




