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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

THE DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND

EVALUATION OF A COMMUNITY HEALTH PROJECT

Patricia van Assema

Maastricht, 17 november 1993

1. In lokale gezondheidsprojecten is het streven naar kwaliteit en effectiviteit

van gezondheidsactiviteiten vaak in conflict met het streven naar betrokken-

heid van inwoners.

2. In het kader van een lokaal gezondheidsproject kan op basis van theorie en
onderzoeksresultaten een werkboek worden ontwikkeld met suggesties en
aanwijzingen voor mogelijke gezondheidsactiviteiten. Het aanbieden van dit
werkboek aan een lokale projectgroep is een oplossing voor het feit dat er in
kleine gemeenten niet altijd voldoende expertise is op het gebied van
planmatige gedragsverandering.

3. Het gegeven dat bij het ter perse gaan van deze stellingen het gezondheids-

project in Bergeyk nog wordt voortgezet door inwoners, is een indicatie dat

de gevolgde werkwijze om deze continuering te bewerkstelligen succesvol

is geweest.

4 Voor de ontwikkeling van effectieve interventies die binnen lokale gezond-

heidsprojecten kunnen worden uitgevoerd, is samenwerking tussen veld-

werkers en onderzoekers noodzakelijk.

5 Bij het bepalen van de doelstellingen van een lokaal gezondheidsproject

dient niet alleen afgegaan te worden op de behoeften van inwoners, maar

ook op lokale epidemiologische gegevens.



6. De prioriteit in de voorlichting over vermindering van vetconsumptie dient in
eerste instantie te liggen bij het bevorderen dat mensen zich realiseren dat
zij zelf het betreffende risicogedrag vertonen.

7. Het is opvallend en onterecht dat volwassenen altijd eerst gedragsverande
ringsinterventies voor kinderen willen ontwikkelen, omdat dit betekent dat
van kinderen wordt verwacht dat zij nun gedrag veranderen, terwijl vol-
wassenen het betreffende ongewenste gedrag blijven vertonen.

8. In de wetenschappelijke literatuur wordt de waarde van publikaties over

procesevaluaties van projecten onvoldoende erkend.

9. Om later in beleidsfuncties zinvolle beslissingen te nemen op het gebied van
lokale gezondheidsbevordering, dienen studenten tijdens hun opleiding
praktijkervaring op te doen in het werken op lokaal niveau.

10. Voor het adequaat functioneren van lokale gezondheidsprojecten is het
creeren van een landelijke ondersteuningsstructuur essentieel.

11. Alhoewel GVO-ers zich steeds meer bewust worden van het feit dat het
gedrag van mensen voor een belangrijk deel wordt bepaald door de omge-
ving waarin zij leven, uit dit zich nog onvoldoende in de interventies die
door hen worden ge'i'nitieerd.


