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Stellingen behorende bij het proefschrift
Overweight prevention, starting from birth onwards.

Eveliene Dera –de Bie
Maastricht, 6 juli 2016.

1. Het belang van het voorkomen van overgewicht al in de vroege levensperiode van het kind
wordt onderschat. (dit proefschrift)
2. Kennis en vaardigheden zijn de belangrijkste voorspellers voor het toepassen van de richtlijn
overgewicht in de dagelijkse praktijk van de jeugdgezondheidszorg. (dit proefschrift)
3. Het gebruik van mixed-methods in onderzoek minimaliseert sociale wenselijk antwoorden.
4. Een actievere implementatie strategie van richtlijnen draagt bij aan een betere uitvoering
ervan in de praktijk. (dit proefschrift )
5. Het monitoren van de groei van een kind is voorwaarde om preventief gezondheidsproblemen
te signaleren. (dit proefschrift )
6. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om zorg te dragen voor een gezond gewicht van
hun kind. (JGZ)
7. Het zou wenselijk zijn om ook het gewicht /lengte van de ouders mee te nemen bij de risico
inventarisatie (JGZ).
8. Het bespreken van risico’s op de gezondheid is een communicatie dilemma, waar extra
ondersteuning bij nodig is (JGZ)
9. Een appel kan niet veranderen in een peer.
10. De huidige structuren van productie hebben een maatschappij gecreëerd die verslaafd is aan
een overmaat aan consumptiegoederen.

