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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Lifestyle change in adults with intellectual disabilities 

Use and effectiveness of behaviour change techniques 

 

Mariël Willems-Jongsma 

 

1. De kwaliteit van leefstijlbegeleiding voor mensen met een lichte verstandelijke beperking verbetert 

door begeleiders te trainen in het gebruik van gedragsveranderingstechnieken. (Dit proefschrift) 

2. In onderzoek naar het effect van leefstijlinterventies moet gebruik worden gemaakt van eenduidige 

uitkomstmaten. (Dit proefschrift) 

3. Leefstijlinterventies moeten worden aangepast aan het niveau van de verstandelijke beperking. (Dit 

proefschrift) 

4. Op dit moment worden niet de juiste gedragsveranderingstechnieken gebruikt voor het veranderen 

van leefstijlgedag van mensen met een lichte verstandelijke beperking. (Dit proefschrift) 

5. Begeleiders hebben een belangrijke rol in het veranderen van leefstijlgedrag bij mensen met een lichte 

verstandelijke beperking. (Dit proefschrift)  

6. Er ligt te veel nadruk op cognitieve manieren om leefstijlgedrag te veranderen bij mensen met een 

lichte verstandelijke beperking. (Dit proefschrift)  

7. Training van begeleiders in het veranderen van gedrag moet onderdeel zijn van hun opleiding (dit 

proefschrift) en moet worden uitgevoerd door gedragswetenschappers. 

8. Er bestaat een spanningsveld tussen goede zorg en eigen autonomie bij het stimuleren van gezond 

leefstijlgedrag van mensen met een lichte verstandelijke beperking. 

9. Er is nog steeds te weinig aandacht voor een gezonde leefstijl in de zorg voor mensen met een lichte 

verstandelijke beperking. 

10. Veranderen – ik zie het liever als meebewegen. (Loesje) 


