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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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