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Stellingen voor de verdediging van het proefschrift 

It takes two:  

the role of a non-smoking partner in a quit attempt  

A look at dyadic planning and daily interactions 

van Anne H. Buitenhuis 

 

 

1. De meeste niet rokende partners willen dat hun rokende partner stopt, maar 

de mening over roken lijkt de relatie niet te beïnvloeden. (Hoofdstuk 2) 

 

2. Ondanks dat de dyadische planning interventie niet effectiever bleek dan de 

individuele versie (Hoofdstuk 4), verdient dyadische planning meer 

onderzoek.  

 

3. Een partner die steunt en weinig negatief controlegedrag vertoont, kan de 

kans op een succesvolle stoppoging vergroten. (Hoofdstuk 5) 

 

4. Vertrouwen in eigen kunnen en vertrouwen van de partner zijn gerelateerd 

aan een kleinere kans op roken tijdens een stoppoging, ook na een terugval. 

(Hoofdstuk 6) 

 

5. Stellen includeren kost meer tijd en moeite dan het werven van individuen, 

maar levert ook een keer zoveel informatie die anders onbekend was 

gebleven. (dit proefschrift) 

 

6. Het betrekken van een (niet rokende) partner zou standaard onderdeel 

moeten worden van stoppen met roken programma’s, inclusief passende 

uitleg en (herhaalde) ondersteuning. 

 

7. Gedeelde smart is halve smart. 

 

8. Typisch dat je om te stoppen met roken juist een lange adem nodig hebt. 

(Loesje) 

 

9. Wekelijks pub-quizzen is bijna net zo leerzaam als het werken aan een PhD. 

 

10. De laatste sigaret is de veiligste. 

 


