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Stellingen behorende bij het proefschrift

The public health workforce; an assessment in the Netherlands

1. Het is onbekend hoeveel mensen er in Nederland in de publieke gezondheidszorg 

werken, hoe zij zijn opgeleid en wat ze doen. (dit proefschrift)

2. De kerntaken van publieke gezondheidszorg vormen een goede basis om het 

werkveld van de publieke gezondheidszorg te omschrijven, onafhankelijk van 

professies of organisaties. (dit proefschrift) 

3. Regionale verschillen in de capaciteit voor jeugdgezondheidszorg in Nederland 

hangen niet samen met het aantal kinderen in een regio. (dit proefschrift)

4. Inzicht in de capaciteit voor de publieke gezondheidszorg is noodzakelijk 

voor effectieve sturing op die capaciteit en daarmee voor  de kwaliteit en 

doelmatigheid van de publieke gezondheidszorg. (dit proefschrift)

5. Veranderingen in het concept van gezondheid kunnen aanleiding geven 

tot veranderingen in de prioriteiten voor de publieke gezondheidszorg.  

(dit proefschrift)

6. De koppeling van  de financiering voor sociaal-geneeskundige opleidingen 

aan de wet publieke gezondheid belemmert  de opleiding van sociaal-

geneeskundige professionals op terreinen die niet in deze wet staan.

7. Als epidemiologische ontwikkelingen richtinggevend zijn voor de prioriteiten 

in de publieke gezondheidszorg, moet preventieve zorg voor ouderen een 

belangrijk onderdeel van de publieke gezondheidszorg worden.

8. Het opleiden van toekomstbestendige artsen vereist integratie van 

sociale geneeskunde in  de basisartsopleiding, de huisartsopleiding en in  

medisch-specialistische vervolgopleidingen.

9. Meer fietsforensen is goed voor de volksgezondheid en de natuur.

10. You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today. (Abraham 

Lincoln)
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