
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Health targets: navigating in health policy

van Herten, L.M.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Herten, L. M. (2001). Health targets: navigating in health policy. [, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/health-targets-navigating-in-health-policy(94bab5c2-836d-42c9-9443-775b9e810f54).html


Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Health targets 

Navigating in health policy 

10 mei 2001 

Loes van Herten 



1 Het gebruik van gezondheidsdoelen in het begin van de jaren '80 

werd mede mogelijk gemaakt door de ontwikkelingen in de 

epidemiologie. 

2 Gezondheidsdoelen benadrukken dat investeringen in 

gezondheidsbeleid bijdragen aan het handhaven of verbeteren van 

de gezondheidstoestand van de bevolking. 

3 De vertaling van gezondheidsdoelen naar de praktijk staat in 

Europa nog in de kinderschoenen. 

4 Alleen wanneer veldorganisaties zich gezondheidsdoelen eigen 

maken en financiële en organisatorische middelen inzetten, zijn 

gezondheidsdoelen in de praktijk haalbaar. 

5 Zonder politieke wil en durf zijn gezondheidsdoelen waardeloos. 

6 Bij het stellen van gezondheidsdoelen is het proces minstens even 

belangrijk als de gezondheidsdoelen zelf. 



7 Het Health for AU beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie 

heeft een te inspirationeel karakter, waardoor het in de lidstaten 

ongeloofwaardig overkomt. 

8 Succes van intersectoraal beleid is onder andere afhankelijk van een 

goede voorbereiding door het Ministerie van Volksgezondheid. 

9 Bij de probleemanalyse wordt in preventieve en geneeskundige zorg 

een gelijksoortig referentiekader gebruikt; bij de beleidsvorming en 

implementatie zijn de verschillen tussen beide sectoren groter. 

10 De vraag naar preventieve zorg is latent aanwezig; hierdoor speelt zij 

geen rol van betekenis in de huidige discussie over vraaggericht zorg. 

11 Succes dient niet alleen gemeten te worden aan de hoogten die zijn 

bereikt, maar ook aan de obstakels die zijn overwonnen. 

12 Op een wedstrijdboot hoeft de schipper niet te navigeren, maar 

moet de navigator wel schipperen. 
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