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Stellingen behorende bij het proefschrift

USING THE INTERNET TO PROMOTE A HEALTHY LIFESTYLE

TESTING A MULTIPLE BEHAVIOUR CHANGE INTERVENTION REGARDING
REACH, USE, APPRECIATION, EFFECTIVENESS AND COST-EFFECTIVENESS

1. Integratie van een webgebaseerde leefstijlinterventie in de Gezondheidsmonitor
is een effectieve manier om een leefstijlprogramma te verspreiden | dit
proefschrift

2. Advies-op-maat-programma’s, gebaseerd op sociaal-cognitieve theorieën en
aangeboden via het internet, zijn een geschikt middel om volwassenen te
ondersteunen bij het verbeteren van hun leefstijl | dit proefschrift

3. Om gedragsverandering te bewerkstelligen door middel van webgebaseerde
leefstijlinterventies kunnen leefstijlgedragingen zowel één voor één als
tegelijkertijd worden aangepakt | dit proefschrift

4. Als onderzoek onderhevig is aan hoge drop-out, resulterende in een groot aantal
missende waardes, zijn de resultaten sterk afhankelijk van de imputatietechniek
die wordt gebruikt bij de analyse | dit proefschrift

5. Missende waardes in een dataset kunnen worden gerepresenteerd door
ontbrekende stukjes van een puzzel; men kan wel aannemen hoe de stukjes er
uit zullen zien, maar men zal nooit 100% zeker weten of deze assumptie terecht
is

6. Daar statistische significantie een overgewaardeerde maat is, gezien de p-waarde
van 0,05 eerder een arbitrair gekozen grenswaarde is dan een harde afbakening
van het effect, verdient het de aanbeveling om altijd effect sizes te vermelden

7. Een stoplicht springt op rood, een ander op groen; binnen eHealth is altijd wat te
doen | afgeleid van Herman Finkers

8. Een internetinterventie die is gericht op het stimuleren van gezonde gedragingen
is niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch relevant dankzij de lage
kosten en de hoge bereikbaarheid

9. In de wetenschap gelijken wij op kinderen, die aan de oever der kennis hier en
daar een steentje oprapen, terwijl de wijde oceaan van het onbekende zich voor
onze ogen uitstrekt | John Newton

10. Never memorize something that you can look up | Albert Einstein
11. If “Plan A” didn’t work, the alphabet has 25 more letters | Claire Cook
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