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Stellingen behorende bij het proefschrift

Attention for Lyme prevention – Educational tools
to prevent tick bites and Lyme borreliosis

Desirée Jacqueline Mathieu Angélique Beaujean

21 April 2017

1. Patiënten met de ziekte van Lyme vormen voor hun familie en vrienden
de beste motivatie om preventieve maatregelen te nemen tegen teken en
de ziekte van Lyme. (dit proefschrift)

2. Dat een film effectiever lijkt dan een folder om voorlichting te geven over
teken en de ziekte van Lyme is onjuist. (dit proefschrift)

3. De app ‘Tekenbeet’ werkt als een ‘perfecte digitale voorraadkast’; er staat
altijd precies in wat je nodig hebt. (dit proefschrift)

4. De balans tussen onderzoek naar de preventie van tekenbeten en de
ziekte van Lyme en onderzoek naar de diagnostiek en behandeling ervan
is scheef. (dit proefschrift)

5. Respondenten leren ook van het invullen van een vragenlijst, zonder in-
terventie.

6. Volwassenen kunnen veel leren van kinderen, niet alleen op het gebied
van teken en de ziekte van Lyme.

7. Interventies op het terrein van gedragsverandering hebben zelden een
langetermijneffect. En dat komt niet alleen omdat er vooral onderzoek
wordt gedaan naar de korte termijneffecten.

8. Het ontwikkelen van een interventie is feitelijk zinloos als een implemen-
tatieplan ontbreekt.

9. Wetenschap is als het zoeken naar het begin van een rolletje plakband.
Krabben, krabben, krabben. (Robbert Dijkgraaf)

10. Er gaat meer boven je pet, dan er onder. (Toon Hermans)

11. De liefde die een mens voor zijn kind kan hebben, is de beste vorm van
liefde. (Alain de Botton)
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