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Stellingen behorende bij het proefschrift 

 

Reach out and touch? 
Improving reach and use of an  

Internet-delivered lifestyle intervention 

 

 1. Om de impact van internetinterventies op de volksgezondheid te vergroten, is het van belang om 

naast het bereik ook aandacht te besteden aan het eerste, aanhoudend en herhaald gebruik van 

deze interventies. (Dit proefschrift)  

 

 2. Interventiegebruik wordt voornamelijk voorspeld door gebruikerskarakteristieken en niet zozeer 

door de gebruikte disseminatiestrategie. (Dit proefschrift)  

`  

 3. Het betrekken van zowel experts als potentiele gebruikers bij de fase van interventieontwikkeling 

is essentieel, hoewel het niet onvermijdelijk leidt tot een hoge mate van herhaald 

interventiegebruik. (Dit proefschrift)  

 

 4. Eerste, aanhoudend en herhaald gebruik van interventies dienen, ook al zijn ze nauw met elkaar 

verbonden, beschouwd te worden als afzonderlijke gedragingen die bepaald worden door unieke 

cognitieve en affectieve determinanten. (Dit proefschrift)  

 

 5. Het bepalen van een afkappunt voor het bereik van internetinterventies is niet alleen van belang 

om het succes van de disseminatiestrategie te kunnen bepalen, maar ook om te kunnen bepalen 

wanneer het bereik van deze interventies verzadigd is.  

 

 6. Het hebben van een positieve intentie om de leefstijl te veranderen, heeft niet automatisch een 

positieve intentie om een leefstijlinterventie te gebruiken tot gevolg.  

 

 7. De gelijkenissen tussen promovendi en interventiegebruikers zijn groot; een eerste bezoek in de 

wereld van wetenschap biedt geen garanties voor afronding van het traject en periodieke prompts 

zijn dan ook noodzakelijk om tot een succesvol einde te komen.  

 

 8. De keerzijde van het internet is dat het gemak van de toegankelijkheid ook tot gevolg heeft dat 

het vertrek zonder al te veel moeite zal verlopen.  

 

 9. We are more heavily invested in the theories of failure than we are in the theories of success 

(Bandura, 1998).  

 

 10. Ordnung ist das halbe Leben - aber die andere Hälfte ist schöner (Duits gezegde). 


