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Stellingen behorende bij het proefschrift:

Duurzaamheid van wijkgerichte 
gezondheidsbevordering

Een praktijkgericht onderzoek naar de factoren 
die van invloed zijn op duurzaamheid van 

Zuid-Limburgse wijkgerichte gezondheidsbevordering

1. Duurzaamheid is een complex begrip, waar iedereen zijn eigen betekenis 
aan geeft, waardoor er veel onduidelijkheid bestaat over hoe het bereikt  
kan worden. (dit proefschrift) 

2. Gezondheid integreren in bestaande structuren in de wijk is duurzamer  
dan een aparte gezondheidssamenwerking organiseren. (dit proefschrift)

3. Kartrekkers van wijkgezondheidsprogramma’s zijn vaak doeners op  
operationeel niveau, maar moeten beter leren onderhandelen met  
samenwerkingspartners en financiers en moeten bovendien de effecten 
beter zichtbaar maken. (dit proefschrift)

4. Alhoewel de community werkwijze in essentie duurzaam is, wordt duur- 
zaamheid bijna nooit binnen community-programma’s gerealiseerd. 

 (dit proefschrift)
5. Wijkgerichte gezondheidsbevordering staat op gespannen voet met 
 evidence based programma’s.
6. Door de verkokerde financiering van publieke gezondheidszorg en de 
 curatieve zorg zal de verbinding tussen preventie en curatie nooit duur- 

zaam kunnen worden en blijft het bestaan uit kleinschalige initiatieven  
die afhankelijk zijn van goodwill van de betrokkenen. 

7. Als je vindt dat de burger meer moet participeren, moet je niet verbaasd  
zijn als de burger dat ook daadwerkelijk doet. 

8. Om de gezondheidszorg duurzaam te maken, zal geïnvesteerd moeten  
worden in gezondheidsbevordering. (Erik Baars & Jaap Verheij, Universiteit Leiden) 

9. Een reis van duizend kilometers, begint met een enkele stap.
10. Niets is blijvend, behalve verandering. (Heraclitus)
11. The ultimate inspiration is the deadline. (Nolan Bushnell)

Anita Vermeer, donderdag 24 januari 2013




