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Stellingen behorend bij het proefschrift 

 

Ready Set Go? 

A study of the development and implementation process of the 

BeweegKuur 

 

 

1. Leefstijl interventies moeten niet alleen op beweeggedrag maar ook op 

zitgedrag inzetten (dit proefschrift).  

 

2. Voor de succesvolle verspreiding van een leefstijlinterventie in de 

eerstelijns gezondheidszorg zijn voor de zorgverleners de eigen korte 

termijn voordelen belangrijker dan de voordelen voor de patiënt (dit 

proefschrift).  

 

3. Leefstijlinterventies kunnen een succes worden door de samenwerking 

tussen professionals vanuit meerdere disciplines (dit proefschrift). 

 

4. De BeweegKuur heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorming 

van lokale netwerken rondom de huisartsenpraktijk (dit proefschrift). 

 

5. De motivatie van de leefstijladviseur is van groter belang voor het slagen 

van een leefstijlinterventie in de eerstelijnsgezondheidszorg dan het 

aantal beweegmogelijkheden in de buurt.  

 

6. De onvoorspelbaarheid van het politieke klimaat maakt de poging om 

succesvolle landelijke verspreiding van een gecombineerde 

leefstijlinterventie te voorspellen volstrekt zinloos. 

 

7. Bij een gecombineerde leefstijlinterventie moeten zorgverleners ervoor 

zorgen dat ze verder kijken dan alleen binnen de zorg. 

 

8. Vergaderingen zouden meer staand gehouden moeten worden, dat is niet 

alleen goed voor de concentratie maar ook voor de gezondheid.  

 

9. Promoveren is als fietsen, de ene keer heb je wind mee, de andere keer 

tegen. 

 

10. Preventie is klinkklaar, niet schipperen. 

 

 

Judith Helmink 


