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Stellingen behorende bij het proefschrift

Alcohol Alert
The development and evaluation of a Web-based computer-tailored
game to reduce binge drinking among adolescents
1. Ouders dienen duidelijke regels over het alcoholgebruik bij hun kinderen te stellen, zelfs als hun
kinderen al legaal alcohol mogen kopen. | dit proefschrift
2. Optimaliseren van blootstelling en gebruik van een advies-op-maat interventie is van groot
belang, daar de effecten toenemen bij grotere blootstelling en gebruik. | dit proefschrift
3. Een spel lijkt een innovatieve manier om een interventie aantrekkelijker te maken voor
adolescenten, maar het blijkt niet de sleutel te zijn om het probleem van ontbrekende motivatie
op te lossen. | dit proefschrift
4. Jongere adolescenten zijn ontvankelijker voor een advies-op-maat interventie in vorm van een
spel dan oudere adolescenten. Een dergelijke interventie lijkt dus geschikter voor deze
doelgroep dan voor oudere jongeren. | dit proefschrift
5. Verandering van ongezond gedrag vereist veel motivatie. Voor elke reden om te veranderen
lijken er wel drie redenen te zijn om niet te veranderen.
6. Primaire preventie is een lastig te verkopen product, omdat het vaak problemen laat zien die
mensen op dat moment zelf nog niet hebben.
7. De meest effectieve interventie ter wereld is nutteloos als deze niet gebruikt wordt.
8. Deze interventie kan via internet, sociale media, scholen en platforms over drug- en
verslavingszorg goedkoop heel veel jongeren bereiken.
9. When I read about the evils of drinking, I gave up reading. | Henny Youngman
10. Er verdrinken meer mensen in een klein glaasje dan in de grote oceaan. | Jean Paul
11. Alkohol ist der einzige Feind, den der Mensch wirklich lieben gelernt hat. | Robert Lembke
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