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1. Ouderen met beperkte gezondheidsvaardigheden moeten informatie aangeboden 
krijgen die hen helpt gesprekken met zorgprofessionals met meer zelfvertrouwen te 
kunnen voeren. (dit proefschrift) 

2. Het is alleen mogelijk conclusies te trekken over de effectiviteit van een interventie op 
basis van meerdere, kwalitatief hoogwaardige studies in een relevante doelgroep. (dit 
proefschrift) 

3. Goed vertelde verhalen kunnen lezers uit alle culturen boeien en vermaken; het is dan 
ook niet altijd nodig om de verhalen aan te passen aan de culturele achtergrond van de 
doelgroep. (dit proefschrift) 

4. Rollenspellen zijn bij uitstek geschikt om mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden in onderzoek te betrekken. (dit proefschrift) 

5. Zorgvuldige analyse van kwalitatieve uitkomsten is onontbeerlijk voor het verklaren van 
kwantitatieve resultaten. (dit proefschrift) 

6. Het observeren van de mate waarin folders in een wachtkamer worden opgemerkt, 
doorgebladerd en meegenomen, vormt een belangrijke aanvulling op onderzoek 
naar de effecten van dergelijke folders en brochures in een laboratoriumsituatie. (dit 
proefschrift) 

7. Door fotostrips te lezen kunnen mensen zich een mentale voorstelling vormen van de 
gepresenteerde communicatiestrategieën, wat hen vervolgens helpt om die strategieën 
ook daadwerkelijk uit te voeren. (dit proefschrift) 

8. De resultaten van dit proefschrift onderschrijven een stelling van Alexander 
Osterwalder: “Co-creation is much more work than writing somewhere in a hidden 
corner and then publishing your content. However, the benefits outweigh the costs.” 
(dit proefschrift) 

9. Verhalen worden geloofwaardiger en herkenbaarder als ze opgebouwd zijn rondom 
personages die met de lezer vergelijkbaar zijn, en die niet alleen hun successen laten 
zien, maar ook hun twijfels, zorgen en onzekerheden. (dit proefschrift) 

10. Net zoals het niet mogelijk is om een perfecte moeder te zijn, is het niet mogelijk om 
een perfect proefschrift te schrijven. Maar gelukkig zijn er een miljoen manieren om het 
er in beide gevallen goed vanaf te brengen. (naar Jill Churchill) 

11. Niet onwetendheid, maar de illusie van kennis vormt de grootste belemmering voor het 
ontstaan van goede nieuwe ideeën. (naar Daniel J. Boorstin)

Stellingen  behorend bij het proefschrift
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