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STELLINGEN

Behorende bij het proefschrift:

PREGNANCY, A WINDOW OF
OPPORTUNITY TO QUIT S M O K I N G !
The development, implementation and evaluation of a minimal intervention strategy

for pregnant women and their partners

Martijntje Bakker



Door hel gebrek aan afstemming tussen pre- en postnatale zorg is de
implementatie von een effectief postnalaal relaps preventie programma erg
moeilijk.

Het feit dat in de media meer aandacht word) besteed aan de gevolgen van alcohol
tijdens de zwangerschap dan de gevolgen van roken staat niet in relatie tot de
schadelijkheid van beide gedragingen voor de gezondheid van het ongeboren kind.

Het gebrek aan effect op longe termijn van de Minimole Interventie Strategie (MIS)
voor zwangeren is het gevolg van een implementatiefout van de relaps preventie
component (dit proefschrifl).

Uitspraken doen over de effectiviteit van een interventie is niet zinvol zonder het
uitvoeren van een goede procesevaluatie.

Bij een preconceptioneel advies moet informatie over de gevolgen van roken voor,
tijdens en na de zwangerschap deel uitmaken van het standaard protocol.

Subsidiegevers dienen voldoende middelen ter beschikking te stellen voor
interventieontwikkeling in een effectiviteitstudie. Zonder een fatsoenlijke
interventieontwikkeling is evaluatie van de interventie niet zinvol.

Bij de ontwikkeling van GVO intervenes is reductie van sociaal-economische
gezondheidsverschillen niet altijd een prioriteit geweest. Intervenes werden, zeker
in de beginjaren von GVO onderzoek, vaak gericht op een algemene doelgroep. Bij
uitsplitsing van de resultaten naar specifieke SES groep kon vaker een effect
worden aangetoond voor hoge SES groepen dan lage SES groepen. Dit kan ertoe
hebben geleid dat sociaal-economische gezondheidsverschillen eerder zijn
toegenomen dan afgenomen.

Omdat stoppen met roken tijdens de zwangerschap gebonden is aan een specifieke
periode is aanpassing van het stage of change concept van het Transtheoretische
model noodzakelijk. Een contemplator kan niet, zoals gebruikelijk, gedefinieerd
worden als iemand die van plan is binnen 6 maanden te stoppen met roken omdat
dat tijdstip reeds na de zwangerschap kan liggen (een vrouw ziet hear
verloskundige immers pas als zij reeds drie maanden zwanger is). "Ik ben van plan
te stoppen tijdens deze zwangerschap" is dan ook meer bruikbaar als definitie voor
contemplator bij de ontwikkeling van een stage-matched stoppen met roken
interventie voor zwangeren (dit proefschrifl).

Een proefschrift schrijven is net als een zwangerschap, de laotste loodjes wegen het
zwaarst.

Zo, en nu eerst..


