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1. Gezondheidsbedreigend gedrag waar werknemers zich al bewust van zijn verandert 
niet als men feedback krijgt op datzelfde gedrag. Pas als zij feedback ontvangen op 
gedrag waarvan men zich niet bewust is, kan dit leiden tot gedragsverandering.  
(hoofdstuk 2 van dit proefschrift)   
 

2. Wanneer het gedrag van gezonde medewerkers leidend is voor het gezondheidsbeleid 
van organisaties, kan dit een averechts effect hebben op de gezondheid van de minder 
gezonde medewerkers (hoofdstuk 3 van dit proefschrift) 
 

3. Innovaties die zijn ontwikkeld volgens het raamwerk voor verantwoord innoveren 
(Stilgoe et al 2013) hebben ook een verantwoorde manier van implementeren nodig om 
succesvol te zijn (hoofdstuk 4 van dit proefschrift) 
 

4. De zelfmanagementfunctie van gezondheidsapplicaties draagt de belofte in zich de 
gebruikers intrinsiek te motiveren tot gedragsverandering. Maar deze 
zelfmanagementapps werken juist beter bij gebruikers die hiertoe al intrinsiek 
gemotiveerd zijn. (dit proefschrift) 
 

5. Om onderzoeksuitkomsten te genereren die relevant zijn voor een werkomgeving is 
interdisciplinaire samenwerking en een combinatie van lab- en veldstudies nodig. Om 
een promotietraject binnen de gestelde tijd af te ronden kun je van beide beter afzien. 
 

6. “Experience is merely the name men gave to their mistakes” (Oscar Wilde, The Picture 
of Dorian Gray). Je kunt dus geen waardevolle ervaring opdoen in een omgeving die zo 
is ontworpen dat je geen fouten kunt maken.  
 

7. “Scientists have calculated that the chances of something so patently absurd actually 
existing are millions to one. But magicians have calculated that million-to-one chances 
crop up nine times out of ten” (Terry Pratchett, Mort). Zo bezien is dit proefschrift meer 
het resultaat van magie, dan van wetenschap.  
 

8. Deel uitmaken van een gemeenschap betekent niet dat je meelift op de goede zaken en 
gaat zitten mopperen zodra er iets misgaat. Het betekent dat als het mis gaat, je naar 
voren stapt en het beter maakt.  
 

9. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders in het land; Dan zeg ik, insgelijks, u ook, 
a'j ‘t zien van dizze kant (Daniël Lohues, Hier kom ik weg) 

 
 


