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Stellingen behorende bij het proefschrift

AIDS PREVENTION AMONG DUTCH DRUG USERS

AN INTERVENTION MAPPING APPROACH

Van Pepijn van Empelen



1 Voordat gemotiveerde mensen daadwerkelijk het beoogde gedrag uitvoeren,
dienen we te achterhalen welke factoren deze transitie zouden kunnen belem-
meren of bevorderen [dit proefschrift]. 

2 Een interventie is geen product, maar een proces [dit proefschrift].

3 Condoomgebruik: vrouwen kunnen het, maar mannen bepalen het [dit proef-
schrift].

4 Het meedoen aan vragenlijsten-onderzoek op zich is al een waardevolle inter-
ventiemethode.

5 Ontwenningsverschijnselen interacteren met de vaardigheid tot condoom
gebruik. Het vrij verstrekken van dope zou dit probleem kunnen voorkomen.

6 ‘Een gezondheidsinterventie wordt pas succesvol genoemd als er een effectver-
schil is te constateren van ten minste een kwart standaarddeviatie. Dit betekent
echter al een verschil van 20-30% in het gedrag. Effecten van 5-10% kunnen
echter ook al zeer betekenisvol zijn. Het is jammer dat we gebonden zijn aan
de eis om statistische significantie aan te tonen, ook al hebben we zelden de
middelen om een interventie te evalueren met een populatie-grootte die
noodzakelijk is om een klein effect aan te tonen’ (M. Fishbein, 1996, AJPH, 86,
1075-76).

7 Effectieve interventies behoeven niet origineel te zijn, maar dienen voort te
borduren op het succes van anderen.

8 ‘Uitspraken die mensen in onze positie doen ondermijnen soms gevestigde
theorieën, zonder dat daarvoor wetenschappelijke ondersteuning bestaat’ 
N. Mandela waarschuwt Mbeki over diens controversiële standpunt omtrent de
relatie HIV en AIDS (In: De Volkskrant, 30-09-2000).

9 Negatieve uitkomsten: de één ziet het niet meer zitten, de ander leert hoe het
volgende keer niet meer moet.

10 Stigma: ondanks een verscheidenheid aan bewijs van het tegendeel, blijft men
hardnekkig volhouden dat druggebruikers meer sociaal wenselijk zouden
antwoorden bij het invullen van schriftelijke vragenlijsten, dan niet-drugge-
bruikers.


