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Stellingen  

behorende bij het proefschrift 

The development and evaluation of a smoking 
cessation referral aid for the primary care setting 
 

I. Rokers die niet gemotiveerd zijn om te stoppen met roken hebben er baat bij eerst 

gemotiveerd te worden voordat gesproken kan worden over de wijze waarop zij met roken 

willen stoppen. – dit proefschrift 

II. Door rokers actief te betrekken bij het kiezen van een stopmethode die aansluit op hun 

verwachtingen en voorkeuren, kunnen zorgprofessionals de betrokkenheid van patiënten en 

hun bereidheid om te stoppen met roken vergroten. – dit proefschrift 

III. De inzet van eHealth als stoppen-met-roken hulpmiddel is veelbelovend maar wordt 

gehinderd door het lage aanbod aan effectief-bevonden opties. – dit proefschrift 

IV. Een voorwaarde voor een succesvolle toepassing van een interventie is dat deze een 

duidelijke meerwaarde heeft voor zowel zorgprofessionals als patiënten. – dit proefschrift 

V. Na jarenlange inspanningen om tot een rookvrije samenleving te komen, rest er een harde 

kern aan rokers die zeer moeilijk te motiveren en bereiken is. Effectieve interventies voor 

deze groep moeten waarschijnlijk gezocht worden buiten het veld van leefstijlinterventies.   

VI. Concurrentie om de aandacht van zorgprofessionals bij het implementeren van individuele 

leefstijlinterventies is contraproductief. Dit proces zou in samenspraak met alle relevante 

partijen afgestemd moeten worden. 

VII. Ook leefstijlinterventies die niet effectief zijn gebleken of waarvan de effectiviteit niet kan 

worden aangetoond kunnen als basis dienen voor de ontwikkeling van nieuwe interventies.  

VIII. Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van één stoppen-met-rokenhulpmiddel per 

kalenderjaar. Om de kans op een succesvolle stoppoging te verhogen moeten meer pogingen 

vergoed worden.  – impact paragraaf 

IX. Achteraf is ‘t mooi wonen. – Twents gezegde 

X. If ‘Plan A’ didn’t work, the alphabet has 25 more letters. – Claire Cook 
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