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Stellingen 
 

behorende bij het proefschrift 
 

Adoption and Implementation of Smoking Cessation Support 
 in Health Care 

 
van Dewi Segaar 

 
 
1. Het heeft weinig zin om nieuwe gezondheidsbevorderende interventies te 

ontwikkelen als er niet meer aandacht wordt besteed aan implementatie (dit 
proefschrift). 

 
2. Individuele motivatie speelt niet alleen een zeer grote rol bij het veranderen 

van individueel gedrag, maar ook bij het invoeren van veranderingen in 
organisaties (dit proefschrift). 

 
3. Om een verandering succesvol in de praktijk te brengen is een stapgewijze 

aanpak nodig, waarbij ten minste onderscheid wordt gemaakt tussen 
adoptie en implementatie (dit proefschrift).    

 
4. Interventiekaarten of soortgelijke methodes, die dienst doen als 

beslissingsondersteuning en herinnering, vervullen een zeer belangrijke rol 
in het consequent en volledig uitvoeren van een stapgewijze interventie 
zoals de Minimale Interventiestrategie stoppen-met-roken en zouden 
daarom meer in de praktijk moeten worden toegepast (dit proefschrift). 

 
5. Stapsgewijze processen zoals implementatie, zijn zo sterk als de zwakste 

schakel. 
 
6. Communicatie verloopt steeds sneller. Daardoor is het steeds moeilijker om 

met betrekking tot kennisverspreiding goed gecontroleerde trials uit te 
voeren. 

 
7. Gebrekkige implementatie van effectieve stoppen-met-roken interventies 

kan de volksgezondheid ernstige schade toe brengen. 
 
8. De bevolking zou een stuk gezonder zijn als mensen evenveel energie 

staken in het verbeteren van het eigen gezondheidsgedrag als in het 
bemoeien met het gezondheidsgedrag van anderen. 

 
9. Een gedrag in het algemeen kan niet goed of slecht zijn. Het is slechts goed 

of slecht voor het bereiken van een bepaald doel.   
 
10. Bij een zekere mate van welvaart is het geestelijk welzijn van mensen 

gebaat bij periodes van economische stilstand of achteruitgang. 
 
 
 
 


