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Karlijn Thoonen

1. Ouders dienen educatie te krijgen over het belang en de toepasbaarheid van 
zonbescherming in zowel alledaagse als zongerelateerde situaties – dit proefschrift 

2. Toekomstige interventies ter bevordering van zonbescherming dienen het positieve beeld 
van een zongebruinde huid negatiever te maken – dit proefschrift 

3. Aanpassingen in de fysieke omgeving zoals schaduwfaciliteiten zijn, naast educatieve 
componenten, onvermijdelijk om zonbeschermend gedrag te kunnen realiseren – dit 
proefschrift 

4. Het verhogen van zelfvertrouwen van ouders om te smeren, en vooral te kleren en te weren, 
in interventies is wezenlijk om zonbescherming te verbeteren – dit proefschrift 

5. Het voorkómen van zonverbrandingen wordt des te crucialer en tevens uitdagender 
wanneer zonbeschermend gedrag in het verleden al mis ging – dit proefschrift 

6. Door veranderingen in het huidige (natuurlijke) klimaat zijn aanpassingen in het 
maatschappelijke en politieke klimaat ten aanzien van huidkankerpreventie 
hoogstnoodzakelijk – Impact paragraaf 

7. Het begrijpen van meerdere gedragingen gerelateerd aan hetzelfde gezondheidsprobleem 
is als het leggen en aanschouwen van een 3D puzzel; je kunt er naar blijven kijken en 
interessante resultaten blijven opmerken 

8. De uitdaging om gezond gedrag te bevorderen wordt des te groter voor het beperken van 
blootstelling aan de zon, ofwel van iets collectiefs waar zoveel optimisme en positiviteit uit 
gehaald wordt 

9. Men moet menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch 
begrijpen 
 – Baruch Spinoza 

10. Iemand bevindt zich vandaag in de schaduw omdat er lang geleden een boom is geplant  
– Warren Buffett 

11. Alles wat je aandacht geeft, groeit  
– Aristoteles 

12. Als je dromen je niet bang maken, zijn ze niet groot genoeg

Stellingen behorende bij het proefschrift
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