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STELLINGEN

behorende bij het proefschift

THE DEVELOPMENT AND EVALUATION

OF A COMMUNITY AND A MASS MEDIA APPROACH

TO SMOKING CESSATION

Aart N. Mudde ,

Maastricht, 8 december 1994

1. De mate waarin de perceptie van de eigen effectiviteit met betrekking tot
niet roken tijdens een stoppen met roken cursus sterker wordt, voorspelt
het stop-succes op de lange termijn van deelnemers aan deze cursus.

2. Als tijdens een quasi-experimenteel onderzoek naar effecten van een commu-
nity-based stoppen met roken intervenue een rookverbod in openbare
ruimten van kracht wordt, begeleid door intensieve nationale campagnes,
veranderen de condities van experimenteel versus contrôle na,ar. twee
verschillende experimentele condities waardoor interpretatie van de resulta-
ten wordt bemoeilijkt. .

3. Vergelijking van de kosten-effectiviteit van stoppen met roken interventies
die verschillende groepen rokers aantrekken, is hetzelfde als het vergelijken
van appels en peren.

4. Onderzoekers dienen er rekening mee te houden dat het participeren in een
onderzoek een stimulans kan zijn voor rokers om te stoppen met roken.

5. Het is mogelijk om rokers via de massa media te stimuleren om hun rook-
gedrag te staken.

6. In de discussie over beperking van tabakreclame is vrijheid van meningsui-
ting een oneigenlijk argument. De toelaatbaarheid van produkten die
schadelijk zijn voor de gezondheid zou in deze ter discussie moeten staan.



7. De invulling van de roi van de Nederlandse regering in de ontmoediging
van het tabakgebruik is tegengesteld aan haar doelstellingen zoals geformu-
leerd in haar Nota 2000. Zowel op het gebied van regelgeving met betrek-
king tot de bescherming van de niet-roker en de verkoop, promotie en
samenstelling van tabakprodukten, als op het gebied van de stimulering en
financiering van rookpreventie en hulpverlening aan rokers, schiet zij
ernstig tekort.

8. De zogenaamde 'bottom-up' benadering in gezondheidsbevorderings projec-
ten binnen een bepaalde gemeenschap functioneert uitsluitend bij het
oplossen van gezamenlijke problemen.

9. In een klein land als Nederland zijn nationale media onontbeerlijk voor het
welslagen van acties met régionale of lokale componenten, enerzijds om de
doelgroep attent te maken op de régionale of lokale intervenues, anderzijds
om régionale en lokale intermediairen de indruk te geven aan een groter
project mee te werken.

10. Het uitleggen waarom in een studie geanticipeerde resultaten niet kunnen
worden aangetoond, is ingewikkelder dan het uitleggen waarom bepaalde
resultaten wel worden gevonden.


