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Stellingen
behorende bij het proefschrift

esther steenaart

1. Orgaandonatieregistratie is een stuk ingewikkelder dan het simpelweg aan-
kruisen van een vakje. Dit moet erkend worden om voorlichting te verbeteren 
– dit proefschrift

2. Het geven van orgaandonatielessen op scholen kan een belangrijke stap rich-
ting hogere registratiecijfers zijn. Educatie over orgaandonatie zou daarom een 
vaste plaats moeten krijgen in het Burgerschapscurriculum op mbo-scholen – 
dit proefschrift 

3. De verantwoordelijkheid voor het maken van een keuze over orgaandonatie 
ligt niet alleen bij de persoon die die keuze moet maken. De overheid draagt de 
verantwoordelijkheid om dit te faciliteren – dit proefschrift 

4. De keuze voor een nieuw orgaandonatieregistratiesysteem moet berusten op 
meer dan alleen het realiseren van een groei in donoren en transplantaties – dit 
proefschrift 

5. Ondersteuning van beleid binnen scholen en op nationaal niveau zijn cruciaal 
voor een duurzame implementatie van orgaandonatie educatie op het mbo – 
valorisatie

6. Laaggeletterdheid is een vaak onzichtbaar, maar groot probleem in Nederland, 
waar iedere onderzoeker rekening mee zou moeten houden bij de ontwikkeling 
van interventies en het doen van onderzoek. 

7. Investeren in de borging van een programma is op een gegeven moment be-
langrijker dan te blijven verbeteren en ontwikkelen. In dit geval geldt: af is beter 
dan perfect.

8. Concurrentie om de aandacht van scholen voor het gebruik van interventies 
hoort niet thuis in de gezondheidsbevordering. Wanneer we streven naar een-
zelfde doel, moeten we onze krachten bundelen. 

9. One-size-fits-all is zelden een goed idee. Of het nu gaat om broeken, lespro-
gramma’s of campagnes. 

10. Wa’t nea fan hûs is, mist de freugde fan it thûskommen.

11. Als de moed je in de schoenen zakt. Ga dan eens op je kop staan – Loesje 
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