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1.

De determinanten 'informatiebehoefte' en 'zelfzorg' zijn een belangrijke aanvulling
op het Health Belief Model als model om het consulteren van de huisarts voor een
klacht te verklaren.

2.

In tegenstelling tot de verwachting is de ongerustheid van de patient een minder
belangrijke determinant van het consulteren van de huisarts voor een klacht dan de
invloed van anderen.

3.

De mate van tevredenheid met het huisartsbezoek is gerelateerd aan de grootte van
verandering in de percepties van klacht en zorg.

4.

Veldstudies en 'scenario studies' kunnen nuttige complementaire onderzoeksmethoden zijn.

5.

Zowel patienten als huisartsen zouden voordeel kunnen halen uit een meer gestructureerde uitwisseling van informatie.
Sovensfaantfe sfe///ngen Ziebben befrefc/r/ng op d/t proefec/)r/7f.

6.

Als de vakgroepen Gezondheidsvoorlichting en Huisartsgeneeskunde onderzoek op
hun gemeenschappelijk aandachtsgebied patientenvoorlichting gemeenschappelijk
verrichten, zal het resultaat groter zijn dan de som der delen.

7.

Samenwerking tussen de GGD Midden-Limburg en de Rijksuniversiteit Limburg op
het gebied van gezondheidsvoorlichting is voor de GGD een toetsing van de
grondigheid van hun werk en voor de universiteit een toetsing van de toepasbaarheid van hun werk.

8.

Daar zowel theoretische ideeen uit de epidemiologie als uit gezondheidsvoorlichting
zijn verwerkt in het PRECEDE / PROCEDE framework van Green dient het volgen
van het stappenmodel serieus overwogen te worden bij GGD-activiteiten op het
gebied van Health Promotion.

9.

Aan de dringende behoefte om gezondheidsvoorlichting te integreren in de klinische
zorgverlening is alleen te voldoen wanneer de gevestigde klinische disciplines
gezondheidsvoorlichting tot een deel van hun vakgebied maken.

10.

Als vooraf de lokale politici overtuigd zijn van het belang van preventieprogramma's
voor de bevolking zullen community benaderingen een grotere kans van slagen
hebben doordat preventieprogramma's dan aansluiting vinden bij de politieke
programma's.

11.

Niets is qua voorbereiding moeilijker, qua succes twijfelachtiger en qua uitwerking
gevaarlijker dan zich op te werpen als iemand die verandering wil doorvoeren.
(N. Machiavelli, 1469-1527)..

12.

Nadat vrouwen op het gebied van risicogedragingen mannen bijna ingehaald
hebben wat betreft roken, worden mannen letterlijk bijna ingehaald door vrouwen
wat betreft motorrijden.

13.

Het veranderen van gedrag gaat sneller als men er de tijd voor neemt.

