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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 

ReSpAct: Rehabilitation, Sports and Active lifestyle 
An implementation-study on physical activity promotion in rehabilitation care 

 
 
1. Het ‘Sportloket’ moet een ‘Beweegloket’ worden.  (Van der Ploeg (2005); dit 

proefschrift) 
 

2. Betrokken en gemotiveerde revalidatieartsen zijn essentieel om een 
bewegingsstimuleringsprogramma succesvol te implementeren en te borgen in 
een revalidatie-instelling. (dit proefschrift) 
 

3. De verandering in het beweeggedrag van patiënten na revalidatie l ijkt niet 
afhankelijk van de totale hoeveelheid ontvangen begeleiding / counseling. (dit 
proefschrift) 
 

4. De heterogeniteit in de onderzoekspopulatie is een sterkte en een zwakte van de 
ReSpAct-studie. (dit proefschrift) 
 

5. Het gehandicaptensportbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) op basis van impulssubsidies werkt (‘impulsbeleid’). (dit 
proefschrift) 
 

6. De Nederlandse revalidatiezorg loopt wereldwijd voorop in het stimuleren van 
een actieve leefstijl bij mensen met een beperking tijdens en na revalidatie. 
(voortvloeiend uit dit proefschrift) 
 

7. Elk revalidatiecentrum en ziekenhuis heeft een Beweegloket nodig. 
(voortvloeiend uit dit proefschrift).  
 

8. Het bereiken van maatschappelijk impact van wetenschappelijk onderzoek vraagt 
om een gedragsverandering van onderzoekers, subsidiegevers, mensen uit de 
praktijk en beleidsmakers. (voortvloeiend uit dit proefschrift) 
 

9. Overheden, zorginstellingen en zorgverzekeraars moeten meer investeren in 
preventieprogramma’s die gericht zijn op het stimuleren van een gezonde 
leefstijl. (voortvloeiend uit dit proefschrift) 
 

10. Liever spijt van wat je hebt gedaan, dan van wat je niet hebt gedaan.  
 

Femke Hoekstra  


