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Stellingen behorende bij het proefschrift 
‘Vita & Froet’ 

The development and evaluation of two interventions to promote  
fruit and vegetable intake among primary school children 

 
 

1. Zowel het uitdelen van groente en fruit als de multi-componenten interventie 
leidt tot een hogere fruitconsumptie bij kinderen op korte en langere termijn. 
Het dagelijks uitdelen is daarnaast ook effectief in het verhogen van de 
groenteconsumptie. (dit proefschrift)  

 
2. Gezien het verschil in implementatie van de interventies beschreven in dit 

proefschrift, zou het verstrekken van groente en fruit de voorkeur verdienen 
bij eventuele dissem natie. (dit proefschrift) 

 
3. Doordat groente- en fruitconsumptie verschillende correlaten hebben, wordt 

gesuggereerd dat beide gedragingen op een andere manier moeten worden 
aangepakt. (dit proefschrift) 

 
4. Bij interventieontwikkeling moet men er rekening mee houden dat ouders 

factoren uit de omgeving, zoals de beschikbaarheid van fruit en modeling van 
groenteconsumptie, positiever inschatten dan hun kinderen. (dit proefschrift) 

 
5. Ouders zijn belangrijk in het motiveren van kinderen om meer groente en 

fruit te eten. Kinderen zijn een belangrijke motivatie om ouders deel te laten 
nemen aan gezondheidsbevorderende interventies.  

 
6. Gezondheidsvoorlichters in het veld kunnen bij het ontwikkelen van 

interventies ‘de vruchten plukken’ van het inzichtelijk maken van Intervention 
Mapping.  

 
7. Het aanleren van een gezonde voedingsgewoonte bij kinderen lijkt 

eenvoudiger dan het meetbaar maken van het resultaat. 
 
8. Het bouwen van multi-level modellen kan frusterend werken bij onderzoekers 

die eindelijk willen weten of hun interventies effectief zijn geweest.  
 
9. Onderzoekers zijn net kinderen: naarmate je ze meer antwoorden geeft, 

stellen ze meer vragen. 
 
10. Onderzoek in de dagelijkse praktijk is best te doen. Je moet er alleen rekening 

mee houden dat alles anders gaat dan je verwacht had of juist precies zoals je 
gevreesd had. 

 
11. Het schrijven van een proefschrift is als het krijgen van je eerste kind: je hebt 

geen idee waar je aan begint, het blijkt een hele bevalling, maar het resultaat is 
geweldig. 

 
Evelien Reinaerts, 11 april 2008 
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