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Stellingen

Be/iorencte by bef proe/scririft 'Gezondhe/dsöevortferingt voor en door de doe/groep'.

Toon Voorham, 74 november 2003

1. Effecten van migrantenvoorlichting op (determinanten van) gedrag zijn veelal niet
algemeen maar worden aangetroffen binnen subgroepen:
• Bij de aidsvoorlichting: bij Turkse en Marokkaanse mannen, ouder dan 30 jaar en

gehuwd;
• Bij de Turkse diabetesvoorlichting bij de vrouwen met relatief hogere bloedsuiker-

waarden. (D/f proerschnftj

2. Bij de voor en door methode in gezondheidsbevordering is seksegelijkheid van voorlichter
en deelnemer een effectverhogende conditie. Dat is een ondersteuning voor de validiteit
van de theorie van model leren. (D/7 proefschnft)

3. De voor en door methode in gezondheidsbevordering is een effectieve manier om de
moeilijker bereikbare doelgroepen te bereiken. fürt proerschriftj

4. Bij de evaluatie van gedragsgerichte interventies is een intensieve samenwerking tussen
interventieontwikkelaars en onderzoekers een noodzakelijke voorwaarde. Alleen dan
kunnen interventiedoelen en evaluatie-uitkomstmaten optimaal worden afgestemd.

5. In rapportages over evaluatieonderzoek van gezondheidsbevordering moeten de
uitgevoerde interventies zodanig beschreven zijn dat op basis van de beschrijving een
herhaling kan worden uitgevoerd.

6. Een zogenaamde effectieve interventie op het gebied van gezondheidsbevordering is
niets meer, maar ook niets minder dan een gevalideerde theorie. Elke keer dat een
interventie wordt uitgevoerd, wordt deze theorie weer getest. In rapportages over die
interventie, niet alleen bij evaluatieonderzoek, moet meer aandacht zijn voor de mate
waarin de theorie de test heeft doorstaan.

7. In veel gemeentelijk beleid wordt het wijkgericht werken aan gezondheidsbevordering
(als vertaling van community intervention') niet toegepast omdat er een gemeenschap
is die met de methode benaderd kan worden, maar wordt de methode als een middel
gebruikt om de opbouw van een gemeenschap te stimuleren.

8. Bij complexe interventies op het gebied van gezondheidsbevordering, zoals bijvoorbeeld
bij de gemeenschapsbenadering, kan er geen gerandomiseerd experimenteel onder-
zoeksontwerp worden toegepast omdat daarbij de eis geldt dat de experimentele factor
volledig of tenminste voor een groot deel onder controle van de onderzoeker is. Dat
laatste is bij een 'bottom up' benadering per definitie niet het geval.

9. De gemeenschapsbenadering kan het beste worden opgevat als een implementatie-
methode van gezondheidsbevorderingsinterventies. De evaluatie kan dan aard, omvang
en kwaliteit van de uitgevoerde interventies vaststellen.

10. Een GGD die academische werkplaats wil zijn, moet stimuleren en faciliteren dat haar
medewerkers wetenschappelijk kunnen publiceren.

11. De uitgave van een proefschrift als een gedrukt boekje is een archaisch verschijnsel.


