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Stellingen

Behorend bij het proefschrift

Zero for Nine:  
Reducing alcohol use during pregnancy  

via health counselling and 
Internet-based computer-tailored feedback

N.Y. van der Wulp

1. In tegenstelling tot wat veel gedacht wordt, blijken juist hoog opgeleide 
vrouwen vaak te blijven drinken tijdens de zwangerschap en dus moeten 
prenatale alcoholpreventieprogramma’s zeker ook aandacht hebben voor 
deze doelgroep. (dit proefschrift) 

2. Omdat het alcoholgebruik van de zwangere vrouw samenhangt met de 
opvattingen van haar partner hierover, zouden verloskundigen het ook als 
hun taak moeten zien om goede prenatale alcoholvoorlichting te geven aan 
partners van zwangere vrouwen. (dit proefschrift)

3. Verloskundigen zouden al hun cliënten moeten adviseren om deel te nemen 
aan een effectieve computer-tailored interventie om alcoholgebruik tijdens 
de zwangerschap terug te dringen. (dit proefschrift)

4. Omdat gedragsverandering beïnvloed wordt door bewustzijnsfactoren 
zullen verloskundigen betere voorlichting geven over alcoholgebruik tijdens 
de zwangerschap als ze er het belang van inzien. (dit proefschrift)

5. Alcoholvoorlichting zal effectiever zijn als naast het benoemen van de 
negatieve aspecten van alcoholgebruik ook begrip getoond wordt voor de 
beleving van positieve aspecten.

6. Wetenschappelijke activiteiten van de alcoholindustrie vertroebelen 
de publieke discussie over gezondheidskwesties en mogelijke 
beleidsmaatregelen en zouden daarom bij wet verboden moeten worden.

7. Psychological science would make more progress when funding organisations 
and journal editors acknowledge the value of reproducibility in addition to 
the value of novelty. (based on Open Science Collaboration, 2015) 

8. Om op de lange termijn van waarde te zijn voor gezondheidsprofessionals 
zal de interventie Negen Maanden Niet ingebed moeten worden in een 
interventie die gericht is op meerdere leefstijlfactoren.

9. Wat Andre Rieu doet met klassieke muziek zou een wetenschapper ook 
moeten willen met betrekking tot de wetenschap: veel mensen gelukkig 
maken door het (kunst)werk op een toegankelijke manier aan te bieden. 

10. Een grappenmaker die de kern van het syndroom van Korsakov wil vatten, 
zal het niet hebben over de geheugenproblemen maar over de centraal 
executieve functiestoornissen.
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