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Overgewicht wordt het belangrijkste gezondheidsprobleem van de eenentwintigste eeuw. De afgelopen
vijftien jaar zijn er daarom al tal van initiatieven genomen om het tij te keren. Vanuit een aantal gemeenten horen we dat er bij de jeugd een stabilisatie is of
zelfs een lichte daling optreedt. Dat is mooi. Maar
de nieuwste cijfers van de Volksgezondheid Toekomst
Verkenningen (VTV) 2018 laten nog geen trendbreuk
zien [1]. Sterker nog, zonder wijzigingen stijgt het aandeel mensen met overgewicht in 2040 naar 62 %.
Een programmeringsonderzoek uit 2008 en een
eerste oriëntatie op de Nederlandse situatie in 2009
leverde het volgende beeld op [2]. Er zijn veel interventies ter preventie van overgewicht, maar slechts
weinige zijn bewezen effectief. Bovendien worden
deze bewezen effectieve interventies weinig of niet in
de praktijk gebruikt. De interventies die wel worden
gebruikt, vertonen vaak weinig samenhang. Daarnaast worden belangrijke doelgroepen, zoals mensen
met een lage sociaaleconomische status (SES) en van
allochtone afkomst en ouders, onvoldoende bereikt.
Ook ontbreekt het aan kennis over effectiviteit, implementatie en evaluatie van een integrale aanpak.
Een oproep van ZonMw in samenwerking met
de Hartstichting onder de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid heeft in 2010 geresulteerd
in de start van het Consortium Integrale Aanpak
Overgewicht (CIAO). Het ging om de academische
werkplaatsen VU/Windesheim (Amsterdam), NoorG. Molleman ()
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delijk Zuid-Holland (Leiden), CEPHIR (Rotterdam),
Limburg (Maastricht) en AMPHI (Nijmegen).
CIAO heeft tot doel het versterken van elementen van de integrale aanpak van overgewicht door
het uitvoeren van onderzoek. Voor deze integrale
aanpak van overgewicht hebben we de vier pijlers
van de Franse EPODE-aanpak (Ensemble Prévenons
l’Obesité des Enfants’) en de Nederlandse JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) als uitgangspunt
genomen. Deze pijlers zijn de volgende: bestuurlijk draagvlak, sociale marketing, publiek-private samenwerking en wetenschappelijke onderbouwing, en
deze zijn aangevuld met implementatie- en opvoedingsaspecten, die uit het vooronderzoek naar voren
waren gekomen (fig. 1). CIAO heeft hierop voortgeborduurd en vijf wetenschappelijke deelonderzoeken
uitgevoerd. Drie daarvan hebben inzichten opgeleverd in de factoren die van belang zijn in het proces
van en onderzoek naar de integrale aanpak. Maastricht heeft dat gedaan voor het politiek bestuurlijk
draagvlak, Leiden voor implementatie en Amsterdam
voor de overall wetenschappelijke onderbouwing en
evaluatie van de integrale aanpak. Twee deelonderzoeken betreffen de ontwikkeling van een interventie
die kan bijdragen aan een succesvolle integrale aanpak. Rotterdam heeft in haar watercampagne sociale
marketing en elementen van publieke en private samenwerking meegenomen. Nijmegen heeft het thema
opvoeding en overgewicht uitgewerkt (zie ook fig. 1).
Het consortium heeft inmiddels vier proefschriften opgeleverd en een vijfde is op komst. Momenteel
loopt nog een aantal implementatieactiviteiten om de
resultaten breder bekend en inzetbaar te maken. In
dit themanummer van TSG presenteren we de belangrijkste resultaten van de vijf deelonderzoeken in de
wetenschappelijke artikelen die in dit nummer zijn
opgenomen.
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Figuur 1 Het CIAO-model
(IGB Integraal gezondheidsbeleid, SM social marketing)
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Figuur 2 De Behavioural
Change Ball
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In het praktijkgedeelte van TSG bespreken we de
verspreiding en implementatie van de opgedane kennis.
Het is interessant om aan het einde van de samenwerking binnen het consortium de balans op te maken. De vijf partijen zijn samen opgetrokken en hebben gepoogd over en weer gebruik te maken van elkaars kennis en netwerken. Daardoor zijn onderdelen
van vragenlijsten gedeeld en onderzoeken in elkaars
werkgebied gefaciliteerd, en hebben er geregeld gezamenlijk overleg en uitwisseling van ervaringen plaatsgevonden. Er blijft altijd een spanning bestaan tussen de tijd die gestoken kan worden in samenwerking
met andere onderzoeksgroepen en de praktijk en de
uitvoering van de eigen onderzoekwerkzaamheden.
Het heeft ons ook geleerd dat een integrale aanpak
veel verschillende aspecten kent die betrekkelijk eenvoudig in een schema gevisualiseerd kunnen worden.
Het daadwerkelijk inhoudelijk verbinden van de verschillende deelonderzoeken is veel minder makkelijk.
Het Maastrichtse onderzoek heeft een nieuw theoretisch geïnspireerd model voor gezondheidsbevordering opgeleverd, dat recht doet aan de complexiteit van integraal gezondheidsbeleid. Maastricht heeft
een variant ontwikkeld op het model van Michie: de
Behavioural Change Ball (fig. 2). In dit model worden belangrijke aspecten van het realiseren van integraal beleid weergegeven rondom de dimensies gelegenheid, motivatie en capaciteit. Voor het slagen van
een integraal programma moeten deze factoren allemaal aanwezig zijn. In de buitenste schillen van het
model worden opties aangereikt die ingezet kunnen
worden om deze factoren te beïnvloeden of te bespoedigen. In het binnenste gedeelte wordt aangegeven
welke acties op strategisch, tactisch en operationeel
niveau relevant zijn voor het welslagen van de geko-

zen opzet. In het eerste artikel, ‘Van Fictie tot actie’,
wordt dit model nader gepresenteerd. We hebben aan
de andere auteurs gevraagd om hun onderzoek ook in
dit model te positioneren. Het is een poging om de
verschillende deelonderzoeken inhoudelijk te verbinden en het gebruik van de Behavioural Change Ball te
stimuleren.
Het resultaat van de investeringen van 1,5 miljoen
euro van ZonMw en de Hartstichting in CIAO zijn
nieuwe interventies over watergebruik op school, een
web-app voor opvoedingsboodschappen met betrekking tot gezond gewicht, een e-learning voor ouders
over opvoeden tot gezond gewicht, een scherpere theoretische onderbouwing van het EPODE/JOGG-model, een verdere verdieping van implementatiekennis,
een evaluatiehandboek voor integrale aanpakken en
vijf proefschriften.
Vooraf hadden we niet helemaal precies kunnen bedenken dat dit het concrete resultaat van het consortium zou zijn. Het is wel wat de financiers, ZonMw
en de Hartstichting, graag vooraf precies willen weten. De werkelijkheid is doorgaans anders. Het is
zinvol om dit soort opdrachten, die vooraf niet helemaal dichtgetimmerd zijn, vaker te geven. Het zal in
veel voorkomende gevallen ook leiden tot verrassende
uitkomsten.
We hopen dat u als lezer ook verrast zult worden
door de oogst die CIAO heeft opgeleverd.
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Samenvatting Overgewicht en obesitas zijn te beschouwen als wicked problems, oftewel venijnige problemen. De aanpak hiervan vraagt om integraal gezondheidsbeleid. Dit is beleid waarin aandacht is voor
gezond gewicht als uitkomst van alle beleidsterreinen, zoals het vervoersbeleid, onderwijsbeleid, landbouwbeleid, ruimtelijke ordeningsbeleid, economisch
beleid, sociaal beleid, milieubeleid en volksgezondheidsbeleid. Hiervoor is intensieve intersectorale samenwerking met partners binnen en buiten de overheid noodzakelijk. Deze samenwerking vraagt andere
kwaliteiten van ambtenaren, politici en professionals
dan sectoraal beleid, waarin niet sectoroverstijgend
gewerkt hoeft te worden.
Dit artikel geeft een concrete omschrijving van de criteria voor integraal gezondheidsbeleid en beschrijft
de theoretische uitgangspunten van de kwaliteiten
en gedragingen die nodig zijn om intersectoraal te
kunnen samenwerken. Door middel van interviews
en literatuuronderzoek is een bestaand gedragsveranderingsmodel, Behaviour Change Wheel, aangepast.
Centraal in dit model staan Capability, Opportunity
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en Motivation (COM) die het gedrag (Behaviour) verklaren (COM-B). De aangepast versie van dit model is
de Behaviour Change Ball. De bal beschrijft de kwaliteiten die nodig zijn om intersectoraal te kunnen
samenwerken, zodat integraal gezondheidsbeleid kan
worden gerealiseerd. De Behaviour Change Ball kan
na verdere doorontwikkeling door beleidsmakers als
instrument worden gebruikt op strategisch, tactisch
en operationeel niveau, als houvast bij de vormgeving
van integraal gezondheidsbeleid, om de belangrijkste onderdelen van politiek-bestuurlijk draagvlak van
integraal gezondheidsbeleid gestructureerd te identificeren, en om oplossingen te vinden voor intersectorale samenwerking.
Trefwoorden politiek draagvlak · integrale aanpak ·
overgewicht

From fiction to action: towards integrated local
public health policy for the prevention of obesity
Abstract Overweight and obesity can be considered
as complex ‘wicked problems’. The solution requires
an integrated health policy, or focus on healthy weight
as a result of all policy areas, such as transport, education, agricultural, spatial planning, economic, social, and environmental policy. To achieve this intensive intersectoral collaboration with partners within
and outside the government is necessary. Intersectoral collaboration demands different qualities of policy makers, politicians and professionals than sectoral
policies. This article provides a concrete description
of the criteria for integrated health policy and describes the theoretical principles of the qualities and
behaviours that are necessary for intersectoral collaboration.
Through interviews and literature research, an existing behavioural change model has been adapted.
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Central to this model are Capability, Opportunity,
Motivation (COM) that influence Behaviour (COM-B).
The modified version of the model, the Behaviour
Change Ball, describes the qualities needed to work
intersectorally so that integrated health policy can be
realized.
After further development, the Behaviour Change Ball
can be used as an instrument by policymakers at
strategic, tactical and operational level as a supportive tool in the design of integrated health policy, to
identify the main components of integrated health
policy, or to find solutions for limited intersectoral
collaboration.
Keywords political support · integrated approach ·
obesity

Inleiding
‘We must remember health is an outcome of all
policies.’ Dat zei voormalig secretaris-generaal van
de Verenigde Naties Ban Ki Moon in 2009 tijdens
de Wereldgezondheidsvergadering van de WHO. Als
we deze stelling toepassen op de problematiek van
overgewicht en obesitas, dan betekent dit dat ons
lichaamsgewicht ook wordt beïnvloed door het vervoersbeleid, onderwijsbeleid, landbouwbeleid, ruimtelijke ordeningsbeleid, economisch beleid, sociaal
beleid, milieubeleid en volksgezondheidsbeleid.
Overgewicht en obesitas leiden tot verminderde objectieve en subjectieve gezondheid. De individuele
gevolgen kunnen groot zijn, te meer omdat overgewicht op jonge leeftijd veelal een leven lang doorwerkt, met lichamelijke en geestelijke chronische aandoeningen tot gevolg [1, 2]. Daarnaast zijn de gevolgen voor de samenleving aanzienlijk. De obesitasepidemie leidt tot verminderde arbeidsparticipatie
en -productiviteit, en hoge zorgkosten [3]. Daarom
hebben overheden er belang bij om de epidemie in
te dammen. Dat vraagt om een integraal gezondheidsbeleid; aandacht voor gezond gewicht als uitkomst van alle beleidsterreinen (gezondheidsbeleid,
vervoersbeleid, milieubeleid, onderwijsbeleid, econo-

misch beleid, enzovoort). Bovendien is het belangrijk dat dit integrale beleid langjarig wordt uitgevoerd,
waarmee het dus de vierjarige beleidscyclus en inherent daaraan de machtsperiode van gekozen politici
overstijgt, vanwege de complexiteit van de problematiek (zie kader 1).
Omdat het beleid wordt vormgegeven vanuit verschillende beleidsterreinen is intensieve samenwerking met partners binnen en buiten de overheid noodzakelijk. De ervaring leert dat dit niet eenvoudig is
[4, 5]. Sinds de WHO Alma Ata-declaratie inzake primary health care in 1978 en de Ottawa-charter inzake health promotion in 1986 zijn er vele bijeenkomsten georganiseerd en rapporten verschenen over integraal gezondheidsbeleid. Toch ontbreekt het nog
aan heldere criteria waaraan integraal gezondheidsbeleid moet voldoen. Daarnaast bestaat er onvoldoende
inzicht in de kwaliteiten (kennis en kunde) die nodig
zijn voor de uitvoering van integraal gezondheidsbeleid. Intersectoraal samenwerken vraagt andere kwaliteiten van ambtenaren, politici en professionals dan
sectoraal beleid (beleid dat past binnen één beleidsterrein). Om de ontwikkeling van integraal gezondheidsbeleid te stimuleren, is het daarom belangrijk
om deze kwaliteiten in kaart te brengen en manieren te vinden om de ontwikkeling van deze kwaliteiten aan te moedigen. Met dit artikel wordt beoogd
hieraan bij te dragen door een beschrijving te geven
van 1) de concrete betekenis van integraal gezondheidsbeleid, 2) de theoretische uitgangspunten van de
verschillende kwaliteiten en gedragingen voor respecKader 1. Wicked problems
Overgewicht en obesitas zijn te beschouwen als
wicked problems, die de volgende kenmerken hebben:
●

●

●

Kernpunten
●

●

●

Motivatie, capaciteit en gelegenheid geven richting aan ons gedrag; dit wordt het COM-B-systeem genoemd dat is samen te vatten in willen,
kunnen, kansen grijpen en doen.
De mate waarin het gehele COM-B-systeem
wordt aangesproken, bepaalt de mate van integraliteit van gezondheidsbeleid.
De Behaviour Change Ball is als hulpmiddel te
gebruiken om gedrag, taken en kwaliteiten van
politici, ambtenaren en professionals te benoemen die nodig zijn bij het vormgeven van integraal gezondheidsbeleid.

●

●

●

De oorzaak is niet lineair, maar complex en
meervoudig. Elk probleem kan weer een symptoom zijn van een onderliggend probleem.
De oplossingsrichtingen zijn daarom ook meervoudig.
Er is niet één oplossing als de juiste of de beste
te bestempelen en de verschillende oplossingsrichtingen beïnvloeden elkaar, waardoor niet te
voorspellen is wat het eindresultaat zal zijn.
Het niveau waarop aanknopingspunten liggen
voor de aanpak varieert per oplossingsrichting
(individueel, community, onderwijs, arbeidssetting).
Elk wicked problem is uniek omdat de context waarin het zich voordoet varieert en de
belangenbehartigers of probleemeigenaren verschillen.
Effecten kunnen niet op basis van reeds beschikbare evidence worden vastgesteld, hooguit is een
kritische monitoring mogelijk en kan via trial en
error de oplossingsrichting worden bijgesteld.
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Kader 2. Het COM-B-systeem
Capability omvat kennis, kunde en lerend vermogen. Opportunity gaat in op de kansen die zich
voordoen en die we al dan niet aangrijpen. Motivation beschrijft de intrinsieke, meer vanzelfsprekende (automatische) motivatie en de extrinsieke
motivatie waarvoor bewust gekozen wordt om
bepaald gedrag uit te voeren. Toegepast op het
promoten van voetbal voor kinderen betekent dit
dat kinderen geleerd moet worden hoe te voetballen en wat de spelregels zijn (capacity), dat er een
voetbalveldje in de buurt moet zijn (opportunity)
en dat kinderen het leuk moeten vinden en elkaar
aanmoedigen (motivation). Beleidsmakers dienen
dit gedrag te begrijpen om de juiste interventies te
kunnen bepalen. De interventies kunnen variëren
van educatie, trainen, voorbeeldfiguren inzetten
(bijvoorbeeld regionale voetbalsterren erbij betrekken), met enige drang aanmoedigen (verplichte
voetballessen onder schooltijd), tot dwingend opleggen, verplichten. Deze interventies liggen als
een schil om COM-B heen en maken er verbinding mee. Een tweede schil hieromheen betreffen
de beleidsopties die mogelijk zijn, uiteenlopend
van regelgeving, dienstverlening, wetgeving, fiscale
maatregelen, communicatie en PR, richtlijnen en
gebiedsinrichting. Beide schillen bewegen flexibel
om COM-B heen, afhankelijk van beschikbaar bewijs over effectiviteit, haalbaarheid, betaalbaarheid
en uitvoerbaarheid.

tievelijk ambtenaren, politici en professionals die nodig zijn om intersectoraal te kunnen samenwerken,
en 3) de context waarin deze samenwerking gestalte
moet krijgen.

Methode
Om de betekenis van integraal gezondheidsbeleid in
kaart te brengen is een scoping review uitgevoerd.
De literatuur met betrekking tot integraal gezondheidsbeleid is doorzocht op de termen: ‘health in
all policies’, ‘integrated health policy’, ‘intersectoral
collaboration/action for public health’, ‘health governance’, ‘health policy’, ‘public (health) policy’. De
uitkomsten hiervan leverden een overzicht op van
de grote verscheidenheid aan operationalisaties van
integraal gezondheidsbeleid. Op basis hiervan zijn
de overeenkomsten en verschillen beschreven. Er is
vooral gekeken naar de onderscheidende elementen
van ‘health in all policies’ ten opzichte van de andere
termen. Vervolgens is het gedragsveranderingsmodel van Michie gebruikt [6], het Behaviour Change
Wheel (BCW), omdat dit ingaat op de manier waarop
beleid tot stand komt en daarom geschikt was voor
verbreding naar integraal beleid [7]. Het BCW is
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voortgekomen uit een synthese van negentien andere
gedragsmodellen uit de gezondheidswetenschappen,
psychologie, cultuurwetenschap en sociale marketing. Dit model beschrijft hoe Capability, Opportunity
en Motivation (COM) richting geven aan het gedrag
(Behaviour) van beleidsmakers. Samen noemen we
dit het COM-B-systeem (zie kader 2). Het BCW is met
succes gebruikt bij de vormgeving van het tabaksbeleid en de aanpak van overgewicht in Groot Brittannië
[6]. Het is door het National Institute of Health and
Care Excellence (NICE) ook gebruikt voor het opstellen
van richtlijnen voor de aanpak van alcoholmisbruik,
seksuele (on)gezondheid en beweeggedrag [8]. En
ook de Cochrane Library volgt de indeling zoals in het
BCW geformuleerd.
Het originele model van Michie is aangepast door
het doel concreet invulling te geven (het originele model laat dit doel ongedefinieerd omdat het breed toepasbaar moet zijn), onderverdeeld naar gedragingen,
taken en kwaliteiten die op basis van interviews zijn
geïnventariseerd. Interviews zijn uitgevoerd met ambtenaren, politici en professionals. Zij zijn doelgericht
geselecteerd op het niveau van de gemeentelijke organisatie waar zij werken. Uiteindelijk zijn uit acht
van de achttien Zuid-Limburgse gemeenten – op basis
van beschikbaarheid en bereidheid tot een interview
– negen personen op strategisch (bestuurlijk), zeven
personen op tactisch en 32 personen op operationeel
niveau geselecteerd. Daarnaast is de literatuur over
belemmerende en bevorderende factoren bij intersectorale samenwerking en de ontwikkeling van integraal
gezondheidsbeleid bestudeerd.
Om tot de selectie van gedragingen, taken en kwaliteiten te komen heeft een iteratieve analyse van de
interviews, literatuur en reflecties plaatsgevonden. De
interviews zijn gecodeerd naar gedragingen, taken en
kwaliteiten. Deze uitkomsten zijn vergeleken met de
literatuur en besproken met de doelgroep (ambtenaren, politici, professionals) en experts op het gebied
van integraal gezondheidsbeleid. Op basis van deze
analyse is een eerste selectie van gedragingen, taken
en kwaliteiten ontstaan, die vervolgens zijn ondergebracht in het BCW (fig. 1). Door toevoeging van de
context is het idee van een bal in het bergachtig landschap ontstaan, waardoor een driedimensionaal model tot stand is gekomen: de Behaviour Change Ball
(fig. 2; [9]). Het bergachtig landschap illustreert hoe
moeilijk het is om in het sociaal-politiek krachtenveld
integraal gezondheidsbeleid te maken, oftewel de bal
tegen de berg op te duwen. De eerste versie van dit
nieuwe model is gepresenteerd aan de doelgroep en
experts op het gebied van integraal gezondheidsbeleid. Op basis van deze reflecties is het model weer
verder aangescherpt.

Resultaten
De betekenis van integraal gezondheidsbeleid is gebaseerd op de overeenkomsten uit literatuuronderzoek
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Figuur 1 Behaviour
Change Ball (tweedimensionaal)

naar health in all policies. De overeenkomsten benadrukken het belang van a) het formuleren van bredere
beleidsdoelen dan alleen gezondheid; b) de noodzaak
tot intersectorale samenwerking (dus tussen verschillende beleidsterreinen); c) het beschrijven van de sociale determinanten van gezondheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen; d) het zoeken naar
synergie, gebaseerd op de aanname dat er meer te bereiken is met samenwerking tussen beleidsterreinen
dan een solistische, sectorale aanpak; e) het aanstellen
van stewards die vanuit het gezondheidsbeleid verbindingen kunnen leggen met de overige beleidsterreinen; f) het niet per se centraal stellen van gezondheid
als doel, maar gezondheid beschouwen als een middel om doelen van andere beleidsterreinen te kunnen
realiseren (bijvoorbeeld verbetering van arbeidsparticipatie door de vitaliteit en gezondheid van werknemers te versterken); g) de verschillende beleidsfasen
te onderscheiden (beleidsagendering, beleidsformulering, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie); en tot
slot h) integraal gezondheidsbeleid als beginsel voor
burgers uitgaande van rechten en plichten.
De rationale achter het gedragsveranderingsmodel
van Michie is dat beleidsmakers het COM-B-systeem
van de doelpopulatie in positieve zin weten te beïn-

vloeden. Zij dienen interventies en beleidsopties voor
te stellen die ingrijpen op het COM-B-systeem, en
dus de vaardigheden, omstandigheden en motivatie
van de doelgroep positief beïnvloeden (zie het voorbeeld in kader 2). Wanneer het gehele COM-B-systeem wordt aangesproken kan gesproken worden van
integraal gezondheidsbeleid. Als enkel een deel van
het COM-B-systeem wordt beïnvloed (bijvoorbeeld alleen mensen motiveren, maar niks doen aan de omstandigheden) is het beleid meer sectoraal dan integraal.
Op basis van de reikwijdte van de beïnvloeding van
het COM-B-systeem kan een oordeel worden gegeven over de mate van integraliteit. De mate van integraliteit baseren we op twee criteria: 1) beleid bestaande uit een combinatie van beleidsterreinen die
gezamenlijk een geschikte mix van interventies omvatten die zo optimaal mogelijk ingrijpen op het COMB-systeem; en 2) het vormgeven en uitvoeren van beleid door verschillende beleidsterreinen gezamenlijk.
Voor criterium 1 betekent dit dat beleidsmakers bij
het vormgeven van beleid zorgvuldig zouden moeten
nadenken over de effecten van dit beleid op capability, opportunity en motivation. Inzicht in gedragsverandering behoort daarom ook tot de kern van de
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Figuur 2 De Behaviour
Change Ball in het landschap [9]

beleidsvoorbereiding. Criterium 2 vraagt om samenwerkingsvaardigheden tussen gemeentelijke beleidsmakers. Deze samenwerking dient verticaal plaats
te vinden; in de hiërarchische lijn van bestuurder/
wethouder, sectordirecteur/afdelingshoofd en uitvoerend beleidsmedewerker (dat wil zeggen op bestuurlijk strategisch niveau, op tactisch managementniveau
en op operationeel niveau). Ten minste even belangrijk is de horizontale samenwerking tussen de bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers van de verschillende beleidssectoren (intersectorale samenwerking), omdat alleen langs deze weg integraal gezondheidsbeleid kan worden gemaakt.
Nu duidelijk is welke criteria de mate van integraliteit van gezondheidsbeleid bepalen, is onderzocht
welke gedragingen, taken en kwaliteiten bijdragen
aan de ontwikkeling hiervan. Immers, om de criteria
in praktijk te brengen zou er binnen de gemeentelijke
organisatie een verandering van werkwijze moeten
plaatsvinden. Op basis van de literatuur en interviews
met wethouders, managers en beleidsmedewerkers is
een selectie van tien essentiële gedragingen, taken en
kwaliteiten tot stand gekomen. De aanname is dat als
deze gedragingen, taken en kwaliteiten in voldoende
mate aanwezig zijn, ze bijdragen aan de ontwikkeling
van integraal gezondheidsbeleid. Deze gedragingen,
taken en kwaliteiten zijn toegevoegd aan de binnenste as van het BCW van Michie (fig. 1) en tevens
beschreven in de vorm van een eerste versie van een
checklist, die als zodanig in de praktijk uitgetest kan
worden (tab. 1).
Door deze tien gedragingen, taken en kwaliteiten
te integreren in het BCW is er een koppeling ge-
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maakt met a) de determinanten van het gedrag van
beleidsmakers (COM-B van beleidsmedewerkers) en
b) de mogelijkheden om dit gedrag te bevorderen
(zoals weergegeven bij de interventies en beleidsopties). Met deze toevoeging is de tweedimensionale
Behaviour Change Ball tot stand gekomen (fig. 1). In
tegenstelling tot het BCW bestaat de doelgroep van de
bal daarom uit ambtenaren, politici en professionals,
en niet uit de personen met een gezondheidsprobleem, bijvoorbeeld kinderen met overgewicht.
De driedimensionale Behaviour Change Ball (fig. 2)
illustreert dat het veranderen van de gedragingen, taken en kwaliteiten niet in een vacuüm plaatsvindt –
los van de politiek en samenleving –, maar in een sociaal-politiek krachtenveld; een bergachtig landschap,
in lijn met het zogenaamde attractor landscape dat
in systeemtheorieën vaak wordt gebruikt [10]. In die
‘ongewisse’ politiek-bestuurlijke context zijn speciale
vaardigheden vereist, zoals het mobiliseren van externe invloedrijke actoren, het flexibel kunnen opereren ondanks de gegeven institutionele kokers met
eigen verantwoordingsregels, en responsief evalueren
en doorontwikkelen om de bal over de berg te krijgen
[11, 12].
Net zoals een bal die tegen een berg op moet rollen,
kosten de veranderingen en vernieuwingen veel energie, wat weerstand oproept [13]. Naast de early adopters zijn er laggards die niet of nauwelijks te motiveren
zijn tot vernieuwing (de bal blijft in het dal liggen).
Ditzelfde geldt ook voor het landschap waarin de preventie van overgewicht en obesitas moet vorm krijgen.
De steile hellingen symboliseren de weerstand om het
systeem te veranderen; de zwaartekracht maakt het
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Tabel 1 Essentiële gedragingen, taken en kwaliteiten als voorwaarden voor integraal gezondheidsbeleid
Strategisch niveau – gedragingen, taken, kwaliteiten van wethouders
1. Agenderen

Agenderen is de eerste fase van beleidsontwikkeling. Voor de ontwikkeling van nieuw beleid moet een probleem eerst voldoende
aandacht trekken en prioriteit krijgen op de beleidsagenda.
– Staat preventie van overgewicht bij kinderen op de agenda van de wethouder?
– Is het een prioriteit?

2. Leiderschap

Een strategisch leider kan richting geven aan het geagendeerde beleidsprobleem door een heldere visie te formuleren. Ook kunnen
gerespecteerde leiders hun beleidsmedewerkers en managers motiveren de visie te volgen.
– Wordt er strategisch leiderschap getoond?
– Is er een kartrekker benoemd?

3. Beleidsformulering

Beleidsformulering is het vertalen van het geagendeerde beleidsprobleem naar beleidsmaatregelen. Beleid op strategisch niveau
geeft richting aan de aanpak van het probleem.
– Is er een strategische visie voor de preventie van overgewicht ontwikkeld waarin de belangen van de verschillende betrokken
organisaties samenkomen (shared values)?
– Zijn er beleidsmaatregelen geformuleerd?

Tactisch niveau – gedragingen, taken, kwaliteiten van afdelingshoofden
4. Adaptief
management

Bij adaptief management ligt de nadruk op het al doende leren, waarbij onzekerheden en reeds bestaande kennis transparant worden
meegenomen in de besluitvorming.
– Heeft het management een adaptieve, flexibele, lerende houding?
– Wordt er gebruikgemaakt van bestaande (bewezen effectieve) kennis en worden onzekerheden geaccepteerd en meegewogen?
– Worden lerende en reflecterende feedback-loops toegepast met betrokken teams en netwerken?

5. Leiderschap

Een integrale aanpak vereist een andere manier van beleidsontwikkeling. Dit proces moet gefaciliteerd worden. Leiders moeten steun
geven om te veranderen en te innoveren.
– Wordt er leiderschap getoond?
– Worden medewerkers enthousiast gemaakt voor een nieuwe manier van werken, met een focus op intersectorale samenwerking?
– Krijgen medewerkers discretionaire bevoegdheden en vrije ruimte om te experimenteren; is er aandacht voor zelfontplooiing?

Operationeel niveau – gedragingen, taken, kwaliteiten van beleidsmedewerkers
6. Netwerkvorming

Er moeten netwerken worden gevormd, binnen en buiten de eigen sector, om de integrale aanpak te bevorderen. Hierbij is ook de
kwaliteit van het netwerk van belang, waarbij lerend samenwerken centraal staat.
– Worden er netwerken gevormd met interne partners, zowel binnen de gezondheidssector als daarbuiten, bijvoorbeeld met ruimtelijke ordening?
– Worden er netwerken gevormd met externe partners, zowel publieke als private partijen (bijvoorbeeld scholen en supermarkten)?

7. Innovators

Voor het aanpakken van complexe problemen is het van belang om nieuwe oplossingsrichtingen te bedenken, wanneer traditionele
manieren niet werken. In netwerken met meerdere sectoren worden eerder innovatieve ideeën ontwikkeld.
– Staat men open voor innovatie en creatief denken?
– Worden er nieuwe ideeën uitgewisseld?

8. Teamwerk

De nieuwe ideeën worden binnen het netwerk gezamenlijk uitgevoerd. Elk lid van het team is in staat zijn of haar kennis en vaardigheden in te zetten.
– Is er sprake van een gezamenlijke visie en aanpak ten aanzien van het te ontwikkelen beleid?
– Is men bereid tot reflectie op het eigen handelen; wordt het gezamenlijk leren aangemoedigd?
– Ervaren de partners zich in gezamenlijkheid verantwoordelijk (gedeeld eigenaarschap)?

9. Beleidsplan

Voorgestelde beleidsmaatregelen die uitgevoerd gaan worden staan beschreven in een praktisch uitvoeringsplan: wie doet wat,
waarom, wanneer, hoe, en met welke inzet en middelen?
– Zijn er concrete beleidsdoelen geformuleerd in een SMART-format?
– Staan er concrete acties op papier en zijn deze zodanig geformuleerd dat ze bijgesteld kunnen worden indien ze niet haalbaar,
uitvoerbaar, betaalbaar of acceptabel zijn in de gegeven context?

10. Implementatie

Uitvoering van het beleidsplan wordt vanuit het netwerk waarin het plan ontwikkeld is stapsgewijs in gang gezet. De kwaliteit van het
netwerk speelt hierin een rol. Regelmatige tussentijdse reflecties op de uitvoering zijn hierbij een belangrijk onderdeel, om implementatiebarrières bespreekbaar te maken en alternatieve oplossingsrichtingen te bedenken.
– Is stapsgewijze uitvoering onderdeel van de planning?
– Wordt duidelijk aangegeven wie, wat, wanneer en hoe moet uitvoeren, en wie controleert dit?
– Worden de gemaakte plannen bijgesteld als de uitvoering ervan niet haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar of acceptabel is in de gegeven context??

lastig om de bal de helling op te duwen. De bal in
het berglandschap symboliseert de dynamiek binnen
complexe systemen. Soms ontstaat een tipping point
en rolt de bal na jaren intensief lobbyen toch enigszins
onverwachts de berg over (zonder excessief duw- en
trekwerk), maar pas na het laatste beslissende duwtje
[10, 14]. Een voorbeeld hiervan is als een gemeente
jarenlang weigert om JOGG-gemeente te worden, en
‘ineens’ – na een bezoek van een landelijk prominent
politicus – besluit om zich bij JOGG aan te sluiten.

Beschouwing
In dit onderzoek is getracht een concrete omschrijving
te geven van integraal gezondheidsbeleid en de theoretische uitgangspunten te beschrijven van gedragingen, taken en kwaliteiten die nodig zijn om intersectoraal te kunnen samenwerken. De lokale en nationale
overheid vormen de context waarin deze samenwerking gestalte moet krijgen.
De resultaten van ons onderzoek laten zien dat integraal gezondheidsbeleid op meer focust dan alleen
gezondheid; ook sociale determinanten spelen een
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belangrijke rol. Bij de vormgeving van integraal gezondheidsbeleid moeten de verschillende beleidsfasen stapsgewijs en iteratief worden doorlopen, zodat gaandeweg bijstellingen en aanpassingen kunnen
worden gemaakt (beleidsagendering, beleidsformulering, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie). Ten slotte
wordt integraal gezondheidsbeleid ook als een beginsel voor burgers beschouwd, uitgaande van rechten
en plichten.
Integraal gezondheidsbeleid gaat ervan uit dat beleidsmakers het COM-B-systeem van de doelpopulatie
in positieve zin weten te beïnvloeden. Het Behaviour
Change Wheel is uitgebreid tot een Behaviour Change
Ball waarin een koppeling is gemaakt tussen capability, opportunity en motivation met gedrag, taken en
kwaliteiten die nodig zijn voor integraal gezondheidsbeleid. De bal – als een extensie van het wiel – is
specifiek gericht op beleidsmakers op alle niveaus van
de gemeentelijke organisatie. De metafoor van de bal
in een bergachtig landschap is gebruikt om de onvoorspelbaarheid en dynamiek van de partners in de
politiek-bestuurlijke context te duiden.
De resultaten zijn gebaseerd op een uitgebreide literatuurverkenning, interviews en reflecties van experts op zowel de criteria voor integraal gezondheidsbeleid als de Behaviour Change Ball. Daarmee voldoen criteria en de BCB aan hetgeen ze beogen te
beschrijven (face validity) en aan de mening van externe deskundigen op het gebied van integraal gezondheidsbeleid (expert validity). De resultaten sluiten aan bij de tot dusver ontwikkelde kennis over integraal gezondheidsbeleid [15].
De beperking van ons onderzoek is dat de BCB
nog niet in de praktijk is uitgetest. Aan de hand van
empirisch onderzoek kan worden nagegaan of de beschreven gedragingen, taken en kwaliteiten relevant
zijn voor de vormgeving van integraal gezondheidsbeleid. Toekomstig actiegericht onderzoek wordt
daarom aanbevolen om systematisch empirische gegevens te verzamelen, zodat de ontwikkelde BCB de
praktijk een stap verder kan brengen richting meer
integraal gezondheidsbeleid.
Beleidsmakers op strategisch, tactisch en operationeel niveau kunnen het doorontwikkelde instrument
in de toekomst gebruiken als houvast bij de vormgeving van integraal gezondheidsbeleid. Het kan na
verdere ontwikkeling en toetsing als diagnostisch instrument worden aangewend om de belangrijkste onderdelen van het politiek-bestuurlijk draagvlak van integraal gezondheidsbeleid gestructureerd te identificeren. Zijn alle voorwaarden voor een integrale aanpak van een probleem aanwezig? Het voorliggende
concept kan ook oplossingsgericht worden ingezet als
checklist. Wat kunnen we ondernemen om ervoor
te zorgen dat de voorwaarden voor een integraal gezondheidsbeleid aanwezig zijn? De checklist zoals in
dit artikel beschreven, is een eerste versie en kan als
hulpmiddel worden gebruikt. Let wel, een instrument
of een checklist is nooit een doel op zichzelf. De per-
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soonlijke component en het spel tussen mensen is
een proces dat nooit helemaal in een instrument of
checklist te ‘vatten’ is. Daarin schuilt ook de beperking
van de bal. Samenwerken is en blijft een mensenspel!
Daarom wordt aanbevolen om naast dit instrument
ook de persoonlijke communicatie en reflectie op het
proces voldoende aandacht te geven.
Dankbetuiging Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw
(projectnummer 2001000011). Dit artikel is gebaseerd op
de Engelstalige artikelen uit hoofdstuk 2 en 3 van het proefschrift van Hendriks (2016) [9].
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Samenvatting In Nederland zijn al vele initiatieven
ontwikkeld om overgewicht onder kinderen terug te
dringen. De implementatie van dergelijke interventies gaat echter niet vanzelf; zeker niet in het geval
van een integrale aanpak die om een bijdrage vraagt
van meerdere sectoren en professionals. Om inzicht
te krijgen in factoren die bepalend zijn voor het succes en falen van de implementatie van een integrale
aanpak van overgewicht, is het implementatieproces
van de aanpak gedurende anderhalf jaar onderzocht
in vijf Nederlandse gemeenten. Factoren zijn onderzocht aan de hand van een aangepaste versie van het
MeetInstrument voor Determinanten van Innovaties
(MIDI). Van de 256 benaderde professionals heeft 45 %
de vragenlijst ingevuld. Het hiërarchisch multivariate
lineaire regressiemodel dat het best bij de data paste
verklaarde 65 % van de variantie in de implementatiegraad. De beste verklaring boden de factoren eigen-effectiviteitsverwachting, gelegenheid om ervaring op te
doen met de aanpak, een niet te ambitieus samengesteld pakket van invoeringsactiviteiten en betrokkenheid bij de implementatie in een van de onderzochte
wijken (‘Wijk B’ genoemd). Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige

verbetering van de invoeringspraktijk en het onderzoek naar de implementatie van dergelijke integrale
preventieprogramma’s.
Trefwoorden overgewicht · jongeren · implementatie ·
integrale aanpak · intersectorale samenwerking

Inleiding
De hoge prevalentie van overgewicht bij kinderen
wordt gezien als een van de grootste gezondheidsuitdagingen van de 21ste eeuw [1]. Overgewicht tijdens
de kindertijd kan resulteren in onmiddellijke en toekomstige schadelijke gezondheidsuitkomsten, zoals
diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, kanker
en psychosociale problemen [2]. De etiologie van
overgewicht bij kinderen is multifactorieel [3]. Dit
pleit voor een integrale aanpak, die zowel aangrijpt
op het niveau van het kind, het gezin, als de omgeving. Een voorbeeld van een dergelijke integrale
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De succes- en faalfactoren bij de implementatie
van een integrale aanpak van overgewicht zijn
onderzocht door middel van een vragenlijstonderzoek onder professionals met taken op dit terrein.
Uit dit onderzoek blijkt dat professionals die langer betrokken zijn bij de implementatie van integrale preventie dit succesvoller doen.
Het verhogen van de eigen effectiviteit van professionals, bijvoorbeeld door coaching of deelname aan stakeholder-meetings, bevordert vermoedelijk de implementatie van integrale preventieprogramma’s.
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aanpak is het Franse ‘Ensemble Prévenons l’Obesité
des Enfants’ (EPODE) [4]. In EPODE staat de gedachte centraal dat een gezonde leefstijl van kinderen
wordt gefaciliteerd door een non-obesogene omgeving. EPODE steunt daarbij op vier pijlers, namelijk
1) het creëren van politiek draagvlak, 2) het gebruik
van sociale marketing, 3) de inzet van publiek-private
samenwerking en 4) een wetenschappelijke evaluatie.
De EPODE-aanpak is minimaal geprotocolleerd. Een
gemeente krijgt een set algemene richtlijnen, materialen en tips aangeboden, waaruit men grotendeels
zelf een concrete uitwerking moet destilleren. EPODE
heeft die strategie bewust gekozen, zodat gemeenten
een aanpak ontwerpen die aansluit bij de eigen specifieke context. In twee kleine Franse dorpen bleek
de EPODE-aanpak succesvol bij het verminderen van
overgewicht bij kinderen [5]. In navolging van dit
succes werd in Nederland de op EPODE gebaseerde
aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) ontwikkeld. JOGG volgt de vier pijlers van EPODE en
voegt daar nog een vijfde aan toe: de verbinding
tussen preventieve en curatieve zorg. Ondanks de bemoedigende resultaten van EPODE in de twee Franse
dorpen, is in de meeste gevallen waarbij de aanpak
is gerepliceerd de effectiviteit bescheiden gebleken
[6]. Vaak wordt de oorzaak daarvan toegeschreven
aan een onvolkomen implementatie; de implementatie van een integrale aanpak is immers complex en
daardoor foutgevoelig [7]. Daarom is vanuit CIAO
nadrukkelijk ingezet op onderzoek dat licht werpt op
het proces van de implementatie van de integrale
aanpak in vijf Nederlandse gemeenten.
Het implementatieonderzoek kende twee subvragen:
a) In hoeverre voeren betrokken professionals de preventieactiviteiten uit die van hen worden verwacht
in het kader van de lokale integrale aanpak van overgewicht?
b) Welke factoren verklaren het best de mogelijke verschillen in graad van implementatie?
Het antwoord op de eerste vraag wordt gevonden in
de discrepantie tussen het gewenste niveau en het
actuele niveau van implementatie, zoals gerealiseerd
in de betreffende gemeenten. Aangezien de ‘ideale’
integrale aanpak niet universeel is geprotocolleerd,
kan voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag niet worden teruggegrepen op een extern
evaluatiecriterium. Immers, het plan van aanpak zal
en mag per locatie variëren. Om die reden is ‘implementatie zoals bedoeld’ ontleend aan het interne
criterium: de set van preventieactiviteiten die elke gemeente/wijk zelf voornemens was te implementeren.
Per gemeente is nagegaan in hoeverre de door hen zelf
geplande/voorgenomen preventieactiviteiten daadwerkelijk in praktijk zijn gebracht. De vervolgvraag,
die naar verklaringsfactoren, is het meest praktisch relevant omdat daarin de aangrijpingspunten gevonden
worden voor mogelijke toekomstige verbetering van

die implementatie. Het MeetInstrument voor Determinanten van Innovaties (MIDI) bood een bruikbaar
vertrekpunt voor het modelleren van potentieel relevante verklaringsfactoren [8, 9]. Dit instrument bevat
29 theoretisch en empirisch getoetste potentieel relevante factoren van implementatie van innovatieve
interventies in de publieke gezondheid. Met behulp
van de MIDI wordt nagegaan welke factoren op het niveau van de innovatie, beoogde gebruiker, organisatie,
sociaal-politieke context en de tot dan gehanteerde
invoeringsstrategie de implementatie-uitkomsten(en)
bepalen.

Methode
In vijf Nederlandse gemeenten die een integrale aanpak overgewicht voor jeugdigen hebben geïmplementeerd is tussen februari 2013 en juni 2014 tweemaal
onderzoek gedaan naar het implementatieproces.
Daarbij zijn gemeten:
1. de compleetheid van de implementatie;
2. de factoren van invloed op de implementatie.

Uitkomstvariabele ‘compleetheid van implementatie’
In de literatuur wordt een diversiteit aan definities gekoppeld aan het begrip ‘implementatie zoals bedoeld’,
onder andere fidelity, compleetheid van gebruik (completeness), niveau van gebruik (level of use) en ontvangen dosis door de doelgroep (dosage received). Over
hoe deze begrippen zich tot elkaar verhouden en hoe
ze het best gemeten kunnen worden, bestaat vooralsnog geen consensus [10, 11, 12]. In aansluiting op het
theoretische kader van Caroll et al. [13] is er in dit
onderzoek voor gekozen het construct ‘compleetheid
van implementatie’ te gebruiken als indicator voor de
mate van implementatie van de lokale integrale aanpak van overgewicht. Compleetheid wordt daarbij gedefinieerd als ‘de proportie van het totaalaantal voorgeschreven activiteiten dat daadwerkelijk in praktijk is
gebracht’.
De criteriumvariabele ‘compleetheid’ is per gemeente bepaald aan de hand van het door de lokale
partners zelf opgestelde implementatieplan. Uit de
verschillende plannen konden per uitvoeringsorganisatie gemiddeld 19,7 (sd = 13,7) activiteiten worden
gedestilleerd. Per uitvoeringsorganisatie is vervolgens
een implementatie-index samengesteld, waarbij respondenten voor elke activiteit konden aangeven of ze
deze ‘ja’ (1) of ‘nee’ (0) hadden uitgevoerd. Zo werd
in voorkomende gevallen bijvoorbeeld aan leerkrachten gevraagd ‘Hebt u de kinderen fruit als een snack
gegeven?’ en ‘Hebt u ’s middags een buitenspelactiviteit georganiseerd?’. De maat voor compleetheid
volgt dan uit het delen van het aantal uitgevoerde
activiteiten door het totaalaantal voor hen bedoelde/
voorgeschreven activiteiten, vermenigvuldigd met
honderd.
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Tabel 1 Achtergrondkenmerken en typering van de aanpak per gemeente
Gemeente

A

B

C

D

E

Grootte (ha)

428

103

2.320/184

6.958

4.250

# Inwoners

27.095

13.100

7.345

41.005

18.200

% Gezinnen met
laag inkomen 2012

61 %

56 %

59 %

35 %

34 %

% Niet-westerse
achtergrond

54 %

25 %

17 %

4%

6%

Soort aanpak

JOGG

JOGG

JOGG

Op EPODE gebaseerd

Op EPODE gebaseerd

Implementatieniveau

Wijk

Wijk

Wijk

Gemeente

Gemeente

Doelgroep

0–12 jaar

0–19 jaar

0–12 jaar

0–18 jaar

0–18 jaar

Typering strategie

top-down

top-down/bottom-up

top-down/bottom-up

bottom-up

bottom-up

Focus aanpak

voeding

voeding/bewegen

bewegen

voeding/bewegen

voeding/bewegen

# Private partners

>5

<5

>5

<5

<5

Onderwijs

Fruit- en watercampagne: fruit en watermomenten, informeren
ouders over voeding,
gadgets

Project smakelijke moes- Integraal, multidiscituinen Peuterspeelzaal/
plinair schoolgezondkinderdagverblijf
heidsprogramma (Lekker
Fit!)

Integraal, multidisciplinair schoolgezondheidsprogramma
Voorschools voedingsen beweegbeleid

Integraal, multidisciplinair schoolgezondheidsprogramma

Gezondheidszorg

Fruit- en watercampagne: JGZ-consulten
versterken onder andere
door advies/gadgets over
fruit-/watergebruik

Programma gezonde
voeding/weerbaarheidsprogramma

Peuter/kleutergym

Peuter/kleutergym

–

Welzijn en Sport

Fruit- en watercampagne
Integreren gezond bewegen en voeding in
activiteiten, verspreiden
gadgets

Gezonde sportkantine
Combinatie functionarissen
Sportactiviteiten

Sportfunctionarissen
Sporten in de wijk met
voetbalclub
Free running

Beweeg- en voedingsactiviteiten

Samen wandelen en
hardlopen: beweegprogramma in gemeente.
‘Probeer de sport die je
leuk vindt’

Private partners

Fruit- en watercampagne
Verstrekken gratis fruit,
sponsoringactiviteiten,
speurtocht

Sponsoring bewegen en
voedingsactiviteiten

Activiteit gezonde voeding (soep maken);
sponsoring van bewegen
en voeding (bijvoorbeeld
financiering schoolplein)

Supermarktrondleiding
Bewegen geïnitieerd
door voetbalclub (onderdeel schoolprogramma)

Supermarktrondleiding
Bewegen geïnitieerd
door voetbalclub (onderdeel schoolprogramma)

Activiteiten per sector

a

Alle aantallen over grootte, inwoners, gezin en migratie komen van CBS Statline (versie 2015, CBS, Den Haag, Zuid-Holland)

Factoren van invloed op de implementatie:
aanpassing MIDI
Op basis van eerder kwalitatief onderzoek in de vijf
participerende gemeenten is de standaard-MIDI op
enkele onderdelen aangescherpt. In totaal zijn dertien
nieuwe items toegevoegd; acht daarvan zaten ook al
in een voorloper van de huidige MIDI [8] en vijf items
werden nieuw toegevoegd. Alle items zijn geformuleerd volgens de handleiding van MIDI [9] en zijn
gescoord op een vijfpuntslikertschaal, variërend van
‘volledig oneens’ tot ‘volledig mee eens’. Een tweede
aanpassing betrof het samenvoegen van twee oorspronkelijk gescheiden items, te weten ‘tevredenheid
van de doelgroep’ en ‘samenwerking met de doelgroep’ (in dit geval ouders en kinderen), in één enkel
item ‘tevredenheid en samenwerking’. Een derde aanpassing omvatte een zodanige herformulering van
de MIDI-vraagstellingen over ‘wet- en regelgeving’
en ‘evaluatie en feedback’ dat ze beter aansloten op
de context van de onderzochte integrale aanpak en
belevingswereld van de professionals. Daarnaast zijn
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enkele van de originele dichotome (ja/nee) MIDIitems omgezet naar een vijfpuntslikerttype, te weten
‘formele bekrachtiging door management’, ‘coördinator’ en ‘turbulentie’. Zo resteren in totaal 50 items,
waarvan tab. 1 een overzicht biedt.

Deelnemende gemeenten
De gemeenten zijn geïncludeerd op basis van hun
bereidheid tot deelname aan het onderzoek, en de
beoogde diversiteit tussen de gemeenten wat betreft
enkele demografische achtergrondkenmerken (tab. 1).
De grootte van de gemeente varieerde van 103 ha tot
6.958 ha en het aantal inwoners van 7.345 tot 41.005.
Drie van de vijf gemeenten hebben de JOGG-aanpak
geïmplementeerd, terwijl de overige twee een andere op EPODE-gebaseerde integrale aanpak hebben
geïmplementeerd. De aanpakken richtten zich op het
bevorderen van gezonde voeding en/of het stimuleren van voldoende beweging. De ontwikkeling van de
aanpak (top-down versus bottom-up), het aantal en
de soort geïmplementeerde activiteiten en het aantal

Welke factoren bepalen de implementatie van een lokale integrale aanpak van overgewicht bij kinderen?

Wetenschappelijk artikel

deelnemende private organisaties verschilde per gemeente. Gemeente A implementeerde bijvoorbeeld
een relatief conventionele top-downcampagne, die
zich uitsluitend richtte op voeding, en waarbij vijf
private partners actief waren. In gemeente E werd
daarentegen een bottom-upstrategie gevolgd, waarbij
slechts twee private organisaties betrokken waren en
lag de focus op zowel voeding als bewegen. In elke
gemeente is een selectie van uitvoerende professionals uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek.
Per gemeente werd een lijst opgesteld van alle professionals die volgens plan geacht werden in het
kader van de aanpak activiteiten te implementeren,
en die beroepshalve direct contact hadden met de
einddoelgroep (jongeren en/of ouders). Gezien de
omvangrijkheid van deze lijst werd een bijkomend
selectiecriterium ingevoerd, namelijk of deze professionals belast waren met uitvoeringsactiviteiten die
door de projectmanager/regisseur als meest kritisch
werden beschouwd voor de effectiviteit van de aanpak
in hun gemeente. De vragenlijsten werden op papier
ingevuld 1) nadat eerst een semigestructureerd interview was afgenomen, of 2) nadat de uitvoering
van bepaalde preventieactiviteiten in de praktijk was
geobserveerd. Als alternatief werd de professional
ook de mogelijkheid geboden de vragenlijst online in
te vullen via Qualtrics (versie 2013, Qualtrics, Provo,
UT).

Analyse
De gemeten MIDI-items zijn voor analyse teruggebracht tot de zeventien meest relevant geachte constructen, die elke een specifieke factor vertegenwoordigden (zie nummering bijlage 1). Doel van deze clustering was datareductie. De clustering kwam voort uit
consensusvorming tussen vier onderzoekers met een
achtergrond in de gezondheidsbevordering en/of het
implementatieonderzoek, op basis van de criteria ‘expert’- en ‘face validity’. Gegevens zijn ingevoerd in
IBM SPSS Statistics for Windows. Uiteindelijk werden
er zes samengestelde factoren en elf één-itemfactoren
gevormd (bijlage 1). De zes samengestelde factoren
bleken elk voldoende intern consistent (Cronbachs
alfa ≥ 0,60) [14], en werden derhalve in gemiddelde
somscores omgezet (per factor werden itemscores gesommeerd en gedeeld door het aantal items). De uiteindelijke score per factor varieerde van 1 ‘Volledig
oneens met de items van dit construct’ tot 5 ‘Volledig
eens met deze items’ (zie tab. 3).
Vanwege het grote personeelsverloop kwamen van
slechts acht uitvoerend professionals gegevens op
beide meetmomenten beschikbaar, dat wil zeggen bij
aanvang en twaalf maanden later. Daardoor moest het
oorspronkelijk beoogde longitudinale onderzoeksontwerp worden verlaten, en bleven twee over de tijd
gespreide cross-sectionele metingen over. Voor de
analyses zijn daarom alle metingen van unieke participanten van het eerste en tweede meetmoment

samengevoegd, en aangevuld met uitsluitend de nameting van de acht participanten van wie ook een
voormeting beschikbaar was. Om te controleren voor
een mogelijke vertekening die zou kunnen ontstaan
als gevolg van het verschil in ervaring met de implementatie zijn de participanten in twee groepen
ingedeeld: a) nul tot twaalf maanden ervaring met
de aanpak en b) meer dan twaalf maanden ervaring,
en is deze dichotomie als covariaat in de analyses
betrokken. Zo is er ook voor gekozen ‘het aantal voorgeschreven activiteiten’ als covariaat in de analyses
mee te nemen. Dit vanuit de veronderstelling dat de
kans op het niet uitvoeren van een activiteit groter is
onder professionals die met relatief veel activiteiten
zijn belast, dan onder professionals die met relatief
weinig uitvoeringstaken zijn belast. Bij de eerste descriptieve analyse bleek dat 4,4 % van de antwoorden
in de data ontbraken. Deze ontbrekende antwoorden
bleken willekeurig verdeeld over de zeventien factoren en de twee items ‘ervaring met implementatie’
en ‘aantal voorgeschreven activiteiten’ (χ2 (412, n =
115) = 430,95, p = 0,250). Er waren geen ontbrekende
waarden op de uitkomstvariabele compleetheid van
implementatie. Ontbrekende waarden op de factoren
zijn geïmputeerd volgens de Markov Chain Monte
Carlo (MCMC) methode. Zo werden de ontbrekende
waarden geschat op basis van de gegevens die wel
beschikbaar waren en werden de onzekerheidsmarges van die schattingen eveneens verdisconteerd. In
overeenstemming met Graham, Olchowski en Gilreath [15] werd gekozen voor twintig imputaties met
tien iteraties elk. Alle imputatiedatasets zijn samengevoegd zoals voorgesteld door Rubin [16], en in de
resultatensectie worden de gepoolde resultaten weergegeven. Twee univariate ANOVA’s zijn uitgevoerd om
na te gaan of de compleetheid van implementatie
significant verschilde tussen de gemeenten en tussen
de betrokken sectoren. Daaruit bleek dat compleetheid onder de professionals in de onderwijssector
significant lager lag dan onder de professionals in de
zorg-, welzijns-, sport- en private sector (p ≤ 0,05).
Ook bleek dat compleetheid onder professionals uit
de gemeenten A en B significant lager was dan in
de andere gemeenten (p ≤ 0,05). Om die reden is
voor de variabele sector (‘nee/ja-onderwijssector’)
en de variabele ‘gemeente’ (gemeente A, versus B,
versus andere) gecontroleerd in de lineaire regressieanalyses. Omwille van datareductie en praktische
relevantie zijn alleen die factoren in de multivariate
regressieanalyses meegenomen die univariaat significant samenhingen met compleetheid. Immers, een
factor die niet direct samenhangt met compleetheid
kan voor verbetering van die implementatiepraktijk
niet of nauwelijks als een relevant aangrijpingspunt
gelden. En mocht er multivariaat wel samenhang ontstaan, dan wordt betekenisgeving vaak een complexe
en tamelijk speculatieve exercitie. Hoe duidt men
een factor die zelf niet samenhangt met compleetheid, maar dat uitsluitend doet bij de aanwezigheid
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Uitgenodigd t1: 176

Uitgenodigd t2: 80

Ingevuld t1: 79 (45%)
Uniek t1 = 74

Ingevuld t2: 63 (79%)
Uniek t2 = 60

per gemeente en sector weerspiegelt de omvang en
het karakter van de verschillende aanpakken. Zo waren de aanpakken in de gemeenten D en E kleiner van
opzet, en waren er daardoor minder professionals die
voldeden aan de inclusiecriteria. De verschillen tussen sectoren zijn toe te schrijven aan de mate waarin
de sectoren werden belast met activiteiten; doorgaans
waren de onderwijs- en welzijnssector het meest belast.

Totaal ingevuld:
142 (62%)

Gescreende vragenlijsten
n = 142

Exclusie gepaarde metingen
n = 8 (t1 = 5, t2 = 3)
Geëxludeerd vanwege >
25% missings
n = 19

Vragenlijsten geschikt voor analyse
n = 115

Figuur 1 Het proces van inclusie

van andere factoren? De multivariate regressies zijn
stapsgewijs uitgevoerd, indachtig de geneste structuur
waarlangs de hier onderzochte innovatieprocessen
verlopen. Daarom werden bij de eerste stap de factoren ingevoerd die als meest proximaal gelden voor
het beoogde preventieve effect van de implementatie
(i.c. de kenmerken van de gebruiker). Bij de tweede
stap volgden de meer distale factoren (de kenmerken
van de organisatie, de context en blootstelling aan
bepaalde innovatiestrategieën). Theoretisch wordt
namelijk verwacht dat voor zover distale factoren met
compleetheid samenhangen, de impact daarvan niet
direct maar indirect via de proximale factoren loopt.
In de laatste stap werden de achtergrondkenmerken
toegevoegd (zoals ervaring met de aanpak, sector en
gemeente waar men werkzaam is).

Resultaten
Kenmerken van de participanten
Van de 256 uitgenodigde professionals vulden 134 de
vragenlijst in: 45 % van 176 die waren uitgenodigd
voor de eerste meting en 79 % van de 80 die waren
uitgenodigd voor de tweede meting. Negentien vragenlijsten bevatten meer dan 25 % ontbrekende waarden en werden om die reden geëxcludeerd. Uiteindelijk bleven 115 vragenlijsten over voor de beoogde
analyses (fig. 1). Van deze 115 professionals waren er
90 (78 %) vrouw en 61 (53 %) kwamen uit gemeente A,
25 % uit gemeente B, 9 % uit gemeente C, 9 % uit gemeente D en 4 % uit gemeente E. De gemiddelde leeftijd was 38 jaar (sd 11,9). Iets meer dan de helft, 57 %
(65), had minder dan een jaar ervaring met het implementeren van de voorgeschreven preventieactiviteiten en 43 % had er meer dan een jaar ervaring mee
(tab. 2). De meeste professionals waren werkzaam in
de onderwijssector (62 %), gevolgd door de welzijnssector (21 %), de zorgsector (10 %) en de overige drie
sectoren (6 %). Het verschil in het aantal participanten
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Compleetheid
Uitkomstvariabelen en factoren
Het gemiddelde aantal voorgeschreven activiteiten
bedroeg 19,6: in gemeente C waren dat gemiddeld
4 activiteiten, in gemeente A en D gemiddeld 16,
en in gemeente B en D 31. De compleetheid van
implementatie bedroeg gemiddeld 52 % (sd = 29,4).
Compleetheid bleek het laagst onder professionals uit
de onderwijssector (M = 41,5, sd = 23) en was het
hoogst onder professionals uit de private sector (M =
82,7, sd = 19,3). Op gemeenteniveau was de compleetheid het hoogst in gemeente C en E (respectievelijk
M = 89,6, sd = 17,8 en M = 89,7, sd = 7,5), terwijl
professionals uit gemeente A de laagste compleetheid rapporteerden (M = 39,5, sd = 25,3). Wat betreft
factoren scoorden de participanten het hoogst op de
constructen ‘eigen-effectiviteitsverwachting’ (M = 3,9,
sd = 0,6) en ‘belangrijkheid en taakoriëntatie’ (M =
3,8, sd = 0,7). Participanten scoorden het laagste op
gepercipieerde onveiligheid van de omgeving waarin
kinderen moeten buitenspelen (‘veiligheid omgeving’)
(M = 2,9, sd = 1,0) en de mate waarin het eigen management de aanpak formeel heeft bekrachtigd (‘formele bekrachtiging’) (M = 3,0, sd = 0,9) (tab. 3).
Univariate analyses
Univariate analyses toonden aan dat de compleetheid
van implementatie positief samenhing met twaalf van
de zeventien factoren, en met de hoeveelheid ervaring
met de implementatie van de aanpak. Een significant
lagere compleetheid van implementatie werd gevonden onder de professionals uit gemeente A en professionals die werkzaam waren in de sector ‘onderwijs’.
Ook bleek het aantal activiteiten waarmee een professional was belast een significant negatief effect te
hebben op de implementatiegraad (tab. 3).
Multivariate analyse
De factoren die univariaat bleken samen te hangen
met de compleetheid van de implementatie werden
betrokken in een hiërarchische multipele regressieanalyse (tab. 3). Het complete regressiemodel bleek
statistisch significant (F (12,32) = 10,98, p ≤ 0,001)
en verklaarde 65 % van de variantie in compleetheid (adjusted R2 = 0,65). De ervaring die men had
met de implementatie van de aanpak (β = 0,54; p ≤
0,001; 95 %-BI 0,38–0,69), de eigen-effectiviteitsverwachting (β = 0,32; p ≤ 0,001; 95 %-BI 0,08–0,55) en
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Tabel 2 Kenmerken van de steekproef
Kenmerken

Gemiddelde
(sd)

Aantal
(%)

Compleetheid
implementatie
(gemiddelde
(sd))

Man

25 (22)

46,8 (29,4)

Vrouw

90 (78)

69,3 (22,4)

Onderwijs

72 (62)

41,5 (23,0)

Gezondheidszorg

12 (10)

77,8 (23,2)

Welzijn en sport

24 (21)

60,2 (34,9)

7 (6)

82,7 (19,3)

A

61 (53)

39,5 (25,3)

B

29 (25)

52,7 (27,9)

C

10 (9)

89,6 (17,8)

D

10 (9)

66,3 (16,9)

E

5 (4)

89,7 (7,5)

Geslacht

Leeftijd: in jaren
Werkervaring: in maanden

38,1 (11,9)
133,4 (111,6)

Sector werkzaam

Private organisatie
Gemeente

Ervaring met de implementatie van de activiteiten
0–12 maanden

65 (57)

38,7 (26,9)

> 12 maanden

50 (43)

68,7 (23,5)

het werkzaam zijn in gemeente B (β = 0,24; p ≤ 0,05;
95 %-BI 0,02–0,46) bleken positief samen te hangen
met de compleetheid van implementatie. Het aantal
uitvoeringsactiviteiten waarmee de professional was
belast (β = –0,52; p ≤ 0,05; 95 %-BI -0,75––0,28) en
het formeel bekrachtigen van de implementatie van
de voorgeschreven activiteiten door het management
(β = –0,18; p ≤ 0,05; 95 %-BI –0,33––0,05) hingen
negatief samen met compleetheid.

Beschouwing
Steeds meer gemeenten implementeren een integrale
aanpak om het overgewicht onder kinderen in hun
gemeente terug te dringen [16]. Om het potentiële
effect van een dergelijke complexe aanpak te maximaliseren is kennis over het implementatieproces van
groot belang [17]. Dit onderzoek focust als een van de
eerste op een kwantitatieve toetsing van factoren die
van invloed zijn op de implementatie van een dergelijke integrale aanpak.
De compleetheid van implementatie varieerde tussen sectoren en gemeenten, en bedroeg gemiddeld
52 %. Professionals uit de onderwijssector rapporteerden de laagste mate van compleetheid. Multivariate
analyse liet zien dat de mate van compleetheid van de
implementatie positief samenhing met eigen-effectiviteitsverwachtingen van de professionals, de ervaring
(in tijd) opgedaan met het implementeren van de aanpak en betrokkenheid bij de aanpak in gemeente B.
Verder bleek implementatie negatief samen te hangen

met de aanwezigheid van een formele bekrachtiging
door het management (zoals opname in een beleidsplan) en een relatief groot aantal voorgeschreven activiteiten.
Het van de MIDI afgeleide model [8, 9] bleek goed te
passen bij de data; het multivariate model verklaarde
65 % van de variantie in compleetheid van implementatie. De gevonden implementatiegraad (52 %) is relatief hoog. Hoewel meer onderzoeken naar de implementatie van een integrale aanpak een dergelijke
implementatiegraad rapporteren [18, 19], is een compleetheid van meer dan 50 % ongebruikelijk hoog te
noemen [20]. Daarnaast werd een positief verband
gevonden tussen de mate van ervaring met implementatie en de compleetheid van implementatie. Dit
sluit aan bij Rogers Diffusion of Innovation Theory
[21], die stelt dat de professionals die de implementatie van een vernieuwing op langere termijn volhouden, dit ook vaak het meest getrouw doen. Hier hoort
wel de kanttekening bij dat veel professionals de implementatie van een complexe interventie niet lang
continueren, zoals ook uit ons onderzoek naar voren komt. Het is dus van belang om professionals
langdurig betrokken te houden en te binden aan de
aanpak. Het creëren van co-benefits kan hierbij ondersteunend zijn [22]; hierbij tracht men de te implementeren aanpak te laten aansluiten bij de doelstellingen waarop het primaire proces van de professional
zich al richt. Zo kan het bijvoorbeeld nuttig zijn om
voor scholen inzichtelijk te maken dat de leerprestaties van kinderen verbeteren door gezonde voeding en
voldoende beweging [23]. Onze bevinding dat eigeneffectiviteitsverwachtingen in sterke mate het implementatiegedrag van professionals bepalen is nog weinig in onderzoeken naar de implementatie van een
integrale aanpak benoemd [10, 17, 24]. Ze zijn echter
wel al vaak een invloedrijke factor gebleken in onderzoek naar de implementatie van enkelvoudige (nietintegrale) vernieuwingspogingen, binnen en buiten de
publieke gezondheidszorg. Om de eigen-effectiviteit
van professionals te vergroten, zou men bijvoorbeeld
een aantal coachingsbijeenkomsten met wijkpartners
kunnen organiseren. Ook betrokkenheid bij de opzet
en het ontwerp van de aanpak kan mogelijk de eigeneffectiviteit van professionals vergroten.

Relativering
De selectie van participanten vond plaats door middel van purposeful sampling. Deze vorm van selectie
bij het evalueren van complexe interventies kan mogelijk aanleiding geven tot selectiebias. Zo is ervoor
gekozen die professionals te includeren die naar de
mening van de projectregisseur activiteiten uitvoerden die het belangrijkst werden geacht voor het behalen van het doel van de aanpak. Dit kan ertoe hebben geleid dat vooral gemotiveerde professionals zijn
geïncludeerd. Mocht dat in dit onderzoek het geval
geweest zijn, dan zal dit hoofdzakelijk hebben geleid
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Tabel 3 Univariate en multivariate samenhang van factoren met compleetheid
α

x(sd)

Univariate

Multivariate

Factoren

Block 1
β

95 %-BI

β

Block 2
95 %-BI

Block 3

β

95 %-BI

β

95 %-BI

–0,16

–0,44–0,13

–0,16

–0,38–0,06

1. Kenmerken
aanpak

0,85

3,64
(0,53)

0,45

0,28–0,62

2. Sociale invloed

0,61

3,38
(0,65)

0,49

0,33–0,65

0,01

–0,28–0,63

0,02

–0,20–0,24

0,02

–0,16–0,19

3. Kennis en vaardigheden

0,86

3,69
(0,72)

0,45

0,29–0,62

0,01

–0,57–0,47

–0,03

–0,29–0,23

–0,02

–0,23–0,19

4. Belangrijkheid
en taakoriëntatie

0,80

3,79
(0,73)

0,58

0,43–0,73

0,28

0,04–0,52

0,22

–0,04–0,47

0,03

–0,18–0,23

5. Persoonlijk
voordeel

3,64
(0,94)

0,44

0,28–0,61

0,03

–0,177–0,237

0,07

–0,14–0,29

0,13

–0,04–0,31

6. Uitkomstverwachtingen

3,39
(0,96)

0,43

0,26–0,59

0,17

–0,013–0,354

0,14

–0,05–0,33

0,03

–0,18–0,12

7. Eigen-effectiviteitsverwachting

3,90
(0,64)

0,58

0,43–0,73

0,25

0,11–1,32

0,30

3,30
(0,75)

0,39

0,23–0,56

9. Turbulentie in
organisatie

3,12
(1,06)

0,11

10. Formele bekrachtiging

3,03
(0,91)

0,25

11. Samenwerking
organisatie

3,61
(0,90)

8. Voorwaarden
implementatie

0,32

0,08–0,55

–0,07

–0,29–0,15

0,02

0,07–0,44

–0,18

–0,37–0,01

–0,18

0,47

0,30–0,63

0,10

–0,10–0,31

0,02

–0,15–0,19

3,13
(0,79)

0,54

0,39–0,70

0,28

0,14

–0,07–0,35

13. Steun gemeente

3,19
(0,76)

0,05

14. Samenwerking
partners

3,11
(0,77)

0,26

0,01

–0,15–0,18

15. Fysieke omgeving

3,29
(1,08)

–0,16

–0,36–0,04

16. Veiligheid
omgeving

2,85
(1,02)

0,03

–0,18–0,24

17. Rol etniciteit

3,11
(0,94)

0,06

–0,13–0,25
–0,14

–0,33–0,05

12. Invoerstrategieën

0,83

0,00–0,59

0,85

Gemeente Aa

–0,44

Gemeente Ba

0,02

Onderwijssector

–0,45

Ervaring implementatie (tijd)

0,50

Aantal voorgeschreven activiteiten

–0,23

–0,15–0,18

–0,08–0,30

0,00–0,56

–0,33– –0,02

–0,15–0,25
0,07–0,45

0,07

–0,61– –0,28

–0,14–0,28

–0,17–0,20

0,24

–0,61– –0,29

0,02

0,35–0,67

0,54

–0,41– –0,05

–0,52

Adjusted R2

0,34

0,38

0,65

F for change in R2

10,08

6,45

12,32

0,02–0,46
–0,17,0,21
0,38–0,69
–0,75– –0,28

α = Chronbachs alfa. Vetgedrukt: p ≤ 0,05, aDe andere gemeenten samen vormen de referentiegroep

tot een overschatting van rechte tellingen, zoals de
gemiddelde scores op factoren en compleetheid van
gebruik. Voor zover de rechte tellingen hierdoor mogelijk zijn vertekend, zal die vertekening geen gevolgen hebben gehad voor de gerapporteerde verbanden
zolang die vertekening voor alle variabelen systematisch hetzelfde was. De aangepaste versie van MIDI
zoals gebruikt in dit onderzoek kent ook enkele beperkingen. Sommige constructen zijn slechts met één
item gemeten, wat kan leiden tot instabiliteit en een
verminderde (predictieve) validiteit [25]. Ook is de

302

graad van implementatie vastgesteld door middel van
zelfrapportage. Hoewel we hebben getracht de vertekening door sociale wenselijkheid [26] te vermijden
door respondenten te wijzen op het vertrouwelijk karakter van de dataverzameling en rapportage, is niet
volledig uit te sluiten dat deze de beantwoording van
de vragen heeft beïnvloed.
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Conclusie
De resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat de belangrijkste aangrijpingspunten voor verbetering van
de implementatie van de onderzochte integrale aanpakken van overgewicht bij kinderen gezocht moeten
worden in het vergroten van de eigen-effectiviteitsverwachting, het bieden van voldoende tijd/gelegenheid
om ervaring op te doen met de implementatie en een
niet al te ambitieus samengesteld pakket van invoeringsactiviteiten. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek richten zich op het verdergaand valideren en
verfijnen van de MIDI voor het monitoren van het
proces van implementatie van deze en andere complex samengestelde innovaties. Daarnaast zou nagegaan moeten worden op welke wijze MIDI zinvol
geïntegreerd kan worden in de Behavior Change Ball
(BCB) [27]. Deze bal beschrijft de kwaliteiten die nodig zijn om een integraal gezondheidsbeleid te realiseren en kan als houvast bij de vormgeving van integraal
gezondheidsbeleid gebruikt worden door beleidsmakers op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
De MIDI biedt beleidsmakers sturingsinformatie voor
factoren waarop aangegrepen kan/moet worden om
het implementatieproces op het niveau van de professional te verbeteren. Een integratie van MIDI en BCB
zou hen kunnen ondersteunen bij het maken van een
koppeling tussen veranderingsprocessen op beleidsen praktijkniveau, en hun wederzijdse beïnvloedingsmechanismen.

Advies voor onderzoek en praktijk
●

●

●

Er is grote behoefte aan een vragenlijst die inzicht
geeft in de factoren die van invloed zijn op het implementatieproces van de complexe interventies,
zoals de integrale aanpak. De aangepaste versie
van de MIDI zou hiervoor gebruikt kunnen worden,
maar moet verder worden aangepast en verfijnd.
Implementatie van de integrale aanpak kan mogelijk worden verbeterd door de eigen effectiviteit van
professionals te verhogen, bijvoorbeeld door het organiseren van stakeholder-meetings en de inzet van
coaches, en door de professionals te betrekken bij
de ontwikkeling en aansturing van de aanpak.
Er moet voldoende tijd worden uitgetrokken voor
implementatie van de aanpak. De onderzoeksresultaten laten immers zien dat professionals die langer implementeren ook beter implementeren. Het
creëren van co-benefits, bijvoorbeeld door activiteiten te laten aansluiten bij de doelstellingen vanuit
het primaire proces van de professional, zou langdurigere implementatie van de integrale aanpak
wellicht kunnen bevorderen.

Financiering Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMW
(projectnummer 200100001).
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Bijlage
Bijlage: factoren en items van de aangepaste MIDI
Kenmerk

Factoren

Aanpak

1. Kenmerken aanpak

Items
MIDI

Fleur

(a) Compleetheid

●

De aanpak biedt mij alle informatie en materialen die nodig zijn om goed
met het programma te werken

(b) Procedurele helderheid

●

Het is voor mij duidelijk welke activiteiten ik moet uitvoeren voor de aanpak
●

(c) Aantrekkelijkheid
(e) Juistheid

●

(f) Complexiteit

●

De materialen van de aanpak zijn duurzaam en gaan lang mee
Naar mijn idee is de aanpak gebaseerd op feitelijk juiste kennis
De aanpak is voor mij te ingewikkeld en complex om mee te werken

●

(g) Organisatie
(h) Congruentie huidige werkwijze

Ik vind de activiteiten en materialen van de aanpak aantrekkelijk
●

(d) Kwaliteit materialen

●

Ik vind de aanpak goed opgezet en georganiseerd
De aanpak sluit goed aan bij hoe ik gewend ben te werken

(i) Aanpasbaarheid

●

Waar nodig kan ik de aanpak aanpassen aan mijn werkwijze

(j) Compatibiliteit met andere
interventies

●

De aanpak sluit goed aan op andere interventies rond overgewichtpreventie in deze gemeente

●

(k) Relatief voordeel

Gebruiker

Kwal

Het uitvoeren van de aanpak levert een meerwaarde op voor de kinderen
van deze gemeente

(l) Relevantie doelgroep

●

Ik vind dat de aanpak goed aansluit op de kinderen met wie ik werk

(m) Zichtbaarheid uitkomsten

●

Ik vind dat de effecten van de aanpak duidelijk zichtbaar zijn bij de kinderen met wie ik werk

(a) Sociale steun

●

Ik kan op voldoende hulp rekenen tijdens het uitvoeren van de aanpak
(collega’s, leidinggevende, partners in de gemeente)

(b) Tevredenheid en medewerking doelgroep

●

Ik verwacht dat kinderen/ouders over het algemeen meedoen aan en
tevreden zijn over de activiteiten

(c) Subjectieve norm

●

In hoeverre verwachten de volgende personen dat u de aanpak uitvoert:
collega’s, leidinggevende, partners in de gemeente, kinderen/ouders?

(d) Descriptieve norm

●

Welk deel van uw collega’s die de aanpak zouden moeten uitvoeren, doet
dit ook in de praktijk?

2. Sociale invloed

●

(e) Zichtbaarheid aanpak in
gemeente

Welk deel van de organisaties in de gemeente die de aanpak zouden
moeten uitvoeren, doet dit ook in de praktijk?

3. Kennis en vaardigheden
(a) Kennis

●

(c) Bewust van inhoud

Ik beschik over voldoende kennis om de aanpak uit te voeren
●

(b) Vaardigheden

Ik beschik over voldoende vaardigheden om de aanpak uit te voeren

●

In hoeverre bent u op de hoogte van de werkwijze van de aanpak?
●

(d) Helderheid rol

Het is duidelijk wat van mij als . . . verwacht wordt binnen de uitvoering
van de aanpak

4. Belangrijkheid en taakoriëntatie
(a) Professionele verplichting
(b) Belangrijkheid

●

Het uitvoeren van de aanpak hoort bij mijn werk als . . .
●

De preventie van overgewicht bij kinderen vind ik belangrijk
Ik voel mij persoonlijk betrokken bij de preventie van overgewicht bij kinderen

●

(c) Gedeelde doelen
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De doelen van de aanpak sluiten goed aan bij de doelen die ik vanuit mijn
werk nastreef

5. Persoonlijke voordeel

●

Ik ervaar persoonlijke voordelen door het uitvoeren van de aanpak

6. Uitkomstverwachtingen

●

Ik verwacht dat de aanpak zal bijdragen aan de preventie van overgewicht
bij de kinderen met wie ik werk

7. Eigen-effectiviteitsverwachting

●

Ik heb er vertrouwen in dat ik in staat ben om de aanpak volgens de gestelde doelstellingen uit te voeren
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Bijlage: (Vervolg)
Kenmerk

Factoren

Items
MIDI

Organisatie

(a) Capaciteit/bezettingsgraad

●

Er is voldoende personeel om de aanpak uit te voeren zoals gevraagd en
gepland

(b) Beschikbaarheid informatie
over gebruik aanpak

●

Ik heb in mijn organisatie gemakkelijk toegang tot informatie over hoe de
aanpak uitgevoerd moet worden

(c) Financiële middelen

●

Er zijn voor mij voldoende financiële middelen beschikbaar om de aanpak
uit te voeren zoals gevraagd

(d) Beschikbaarheid materialen
en voorzieningen

●

Mijn organisatie stelt mij voldoende materialen en voorzieningen beschikbaar om de aanpak uit te voeren zoals gevraagd

(e) Tijd

●

Ik heb voldoende tijd om de aanpak uit te voeren zoals gevraagd

(f) Vervanging bij personeelsverloop

●

In mijn organisatie worden collega’s die de aanpak uitvoeren en de organisatie verlaten tijdig vervangen door medewerkers; zij worden ingewerkt

9. Turbulentie in organisatie

●

Er zijn binnen mijn organisatie veranderingen gaande (fusie, verhuizing,
reorganisaties, grote vernieuwingen) die de uitvoer van de aanpak in de
weg staan

10. Formele bekrachtiging

●

Er zijn binnen mijn organisatie formeel afspraken vastgelegd over het uitvoeren van de aanpak (bijvoorbeeld in beleid, werkplannen en dergelijke)
●

In mijn organisatie bestaat goede samenwerking tussen collega’s die de
aanpak uitvoeren

12. Invoerstrategieën
(a) Instructie
(b) Training
(c) Evaluatie en feedback

●

Van tevoren is mij duidelijk uitgelegd hoe ik de aanpak moet uitvoeren

●

Ik heb voldoende training gehad om de aanpak te kunnen uitvoeren

●

Er is regelmatig overleg binnen mijn organisatie om het uitvoeren van de
aanpak te evalueren

(d) Voorbereidingstijd

●

Ik heb voldoende voorbereidingstijd gehad om de aanpak te kunnen uitvoeren

(e) Betrokken bij ontwikkelen/
aanpassen

●

Ik ben als professional voldoende betrokken geweest bij de ontwikkeling
van de aanpak
●

(f) Actieplan

Context

Kwal

8. Voorwaarden implementatie

11. Samenwerking organisatie
Invoerstrategieën

Fleur

Ik heb een duidelijk plan gemaakt over hoe en wanneer ik met de aanpak
ga werken

(g) Coördinator

●

Is er in uw organisatie een coördinator aanwezig voor het invoeren van de
aanpak?

13. Steun gemeente

●

Voor de aanpak ontvang ik voldoende steun vanuit de gemeente en haar
beleid

14. Samenwerking partners

●

De samenwerking met andere organisaties in de gemeente bij het uitvoeren van de aanpak verloopt soepel en makkelijk

15. Fysieke omgeving

●

Binnen de gemeente zijn er mogelijkheden voor kinderen om te bewegen
(een grasveld of speeltuin)

16. Veiligheid omgeving

●

Binnen de gemeente is het gevaarlijk voor kinderen om buiten te spelen of
naar school te fietsen/wandelen (druk verkeer, criminaliteit)

17. Rol etniciteit

●

Ik verwacht dat kinderen met overgewicht met een of twee ouders van
niet-westerse herkomst meer zullen profiteren van de aanpak

MIDI uit de MIDI, Fleur uit oorspronkelijk model van Fleuren et al. [9, 10], Kwal unieke factoren uit eerder kwalitatief onderzoek
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Samenvatting Om overgewicht bij kinderen effectiever te bestrijden worden interventies aanbevolen
op meerdere ecologische niveaus (school, thuisomgeving en buurt). Sociale marketing is een methode
waarbij marketingtechnieken worden gebruikt om
gezondheidsdoelen te bereiken. In dit onderzoek is
met sociale marketing een watercampagne opgezet,
die een uitbreiding is van Rotterdam Lekker Fit! met
meer ecologische niveaus. Doel was om de consumptie van (ge)zoete dranken bij kinderen terug te
dringen. Primaire doelgroep van de interventie waren
Turkse en Marokkaanse moeders. De effecten en ontwikkeling van de Watercampagne worden beschreven.
De effectiviteit van de Watercampagne is bepaald in
een gecontroleerd onderzoek op twee interventie- en
twee gematchte controlescholen (n = 1.288). Beginen eindmetingen werden gedaan via oudervragenlijsten (groep 2–7), kindervragenlijsten (groep 5–7) en via
observaties in de klas (groep 2–7). Uit de oudervragenlijsten (n = 322) bleek dat er gunstige interventieeffecten zijn voor de hoeveelheid (ge)zoete drank en
het aantal keer per dag dat (ge)zoete dranken werden gedronken. Uit de observaties (n = 902) bleek er
een gunstig interventie-effect te zijn wat betreft het
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aantal (ge)zoete dranken dat werd meegenomen naar
school. De Watercampagne, opgezet met behulp van
sociale marketing, is effectief in het terugdringen van
de consumptie van (ge)zoete dranken. In hoeverre
sociale marketing hieraan heeft bijgedragen, dient
nader onderzocht te worden.
Trefwoorden sociale marketing · (ge)zoete dranken ·
preventie · overgewicht · kinderen

Using social marketing for healthy behaviours
Development and effects of a watercampaign for
innercity schoolchildren
Abstract For effective prevention of childhood overweight it is recommended to address several ecological settings (home, school and neighborhood). With
a social marketing approach, marketing techniques
are applied to reach healthy behaviour goals. This
study is set up to evaluate the Watercampaign that
is developed as a combined school and communitybased intervention using social marketing methods
as an extension to the existing Rotterdam Lekker Fit!
programme for prevention of overweight in children.
Goal of the Watercampaign was to reduce the consumption of sweet(ened) beverages in children. The
study was set up as a controlled study in two intervention and two matched control schools (n = 1.288).
Baseline and follow-up measurements constituted of
parent questionnaires (grades 2–7), children questionnaires (grades 5–7) and observations in the classroom
on drinks that were taken to school (grades 2–7).
Positive intervention effects were found in the parent questionnaires (n = 322). The intervention effect
was 190 ml (sd 100–280 ml) for average amount of
sweet(ened) beverages a day. A positive intervention-effect was also found for percentage of children
bringing sweet(ened) beverages to school (n = 902).
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The watercampaign contributes to the reduction of
sweet(ened) beverage consumption in schoolchildren. The contribution of social marketing needs
further study.
Keywords Social marketing · Beverages · Public
health · Child

Inleiding
De gemeente Rotterdam besloot in 2010 sociale marketing in te zetten om de effectiviteit van Rotterdam
Lekker Fit! te vergroten. Met de uitbreiding van Rotterdam Lekker Fit! wilde de gemeente zich meer richten op de thuisomgeving en buurt waarin kinderen
opgroeien, om zo overgewicht bij kinderen nog beter
tegen te gaan. Scholen vormen een relevante setting
voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Rotterdam Lekker Fit! heeft dit ook laten zien [1]. Toch is de
school niet de enige setting waarop preventieve interventies zich zouden moeten richten om overgewicht
bij kinderen tegen te gaan. Ouders spelen een essentiële rol bij het aanleren van gezonde leefgewoonten
bij kinderen. Aanvullend daarop is het nodig de zogenaamde obesogene factoren in de wijdere leefomgeving van kinderen aan te pakken. De uitdaging voor
interventieontwikkelaars is dus om op meerdere niveaus in te grijpen. Bleich laat in haar review van
community-based interventies zien dat een combinatie van school en community-based interventies het
meest succesvol is bij de aanpak van overgewicht bij
kinderen [2]. Community-interventies blijken bovendien vaker te leiden tot duurzaam ingezette interventies met een groter bereik en een grotere impact [2].
De keuze voor sociale marketing was ingegeven
door de successen die wereldwijd waren behaald met
preventie van overgewicht en ongezonde leefstijl bij
kinderen met behulp van deze methode [3–7]. Bovendien volgde de gemeente Rotterdam daarmee de
aanpak die werd gepropageerd door het Europese
EPODE (Ensemble Prévenons l’ Obésité des Enfants)
en de Nederlandse tegenhanger JOGG (Jongeren op

Kernpunten
●

●

●

●
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Bij sociale marketing worden marketingtechnieken gebruikt om gezondheidsdoelen te bereiken.
Bij de Watercampagne is sociale marketing benut om de consumptie van (ge)zoete dranken
bij kinderen terug te dringen. De interventie was
gericht op Turkse en Marokkaanse moeders.
In een gecontroleerd onderzoek wordt geconstateerd dat de Watercampagne het drinken van
(ge)zoete dranken heeft teruggedrongen.
In hoeverre sociale marketing hieraan heeft bijgedragen, dient nader te worden onderzocht.

Sociale marketing inzetten voor gezond gedrag

Gezond Gewicht), waar de gemeente zich bij had
aangesloten [8].
Sociale marketing gaat over het verleiden van mensen tot gewenst gedrag. Hierbij worden marketingtechnieken toegepast, zoals doelgroepsegmentatie,
analyse van voor- en nadelen van het gewenste gedrag en de inzet van een marketingmix. Met sociale
marketing wordt niet alleen aandacht besteed aan de
manier waarop doelgroepen over gezondheid denken,
maar ook wat hen in hun dagelijks leven motiveert,
wat zij als barrières ervaren en waarvoor zij in beweging komen. Sociale marketing helpt deze drijfveren
te herkennen en te vertalen naar een effectieve aanpak. Bij sociale marketing wordt geen vingertje geheven, maar wordt de gezonde keuze gepresenteerd als
de aantrekkelijke keuze [9]. Een community-based
benadering past daar goed in [9, 10].
Bij de interventieontwikkeling werd gebruikgemaakt van het Total Process Planning Framework, dat
is ontwikkeld door French en collega’s [9]. Als eerste
stap koos de gemeente Rotterdam de beoogde doelgroep. Omdat overgewicht bij Turkse en Marokkaanse
kinderen in Rotterdam net als landelijk [1, 11, 12] vaker voorkwam dan bij andere bevolkingsgroepen en
deze bevolkingsgroep bovendien open bleek te staan
voor gedragsverandering [11], werd gekozen voor deze
doelgroep. De keuze voor deze doelgroep betekende
overigens niet dat de interventie exclusief aan deze
doelgroep aangeboden zou worden. De interventie
zou aan alle doelgroepen aangeboden worden, maar
wel ontwikkeld worden met de doelgroep van Marokkaanse en Turkse moeders voor ogen. Moeders,
omdat moeders in migrantenfamilies in de praktijk
het meest betrokken zijn bij de opvoeding en verzorging van kinderen [13, 14]. Verder werd gekozen voor
vermindering van de inname van (ge)zoete dranken
als doelgedrag van de interventie, omdat dit een belangrijke determinant is van overgewicht. De inname
van (ge)zoete dranken was al eerder door Hirasing en
collega’s aangewezen als mogelijk belangrijke oorzaak
van overgewicht bij kinderen [15]. Onderzoek van De
Ruyter liet bovendien zien dat kleine reducties in de
dagelijkse consumptie van gezoete dranken leidden
tot een kleinere gewichtstoename bij kinderen [16].
Om de inname van (ge)zoete dranken te verminderen werd ingezet op meer water drinken, een positieve
gedragsverandering. Uit de literatuur is bekend dat in
het algemeen een positieve boodschap tot positievere
resultaten kan leiden [17]. Bovendien waren er onderzoeken bekend waaruit bleek dat de promotie van
water drinken tot vermindering van de consumptie
van (ge)zoete dranken kan leiden [18–20]. Water is
verder goedkoop en makkelijk verkrijgbaar.
In dit artikel worden de ontwikkeling en de effectiviteit van de Watercampagne beschreven. De hypothese was dat kinderen in de interventiegroep na
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Figuur 1 De Watercampagneposters

één jaar interventie minder (ge)zoete dranken zouden
drinken dan kinderen in de controlegroep.1

Methoden
De ontwikkeling van de Watercampagne
Bij de ontwikkeling van de Watercampagne is gebruikgemaakt van beschikbare informatie uit gemeentelijke
registraties, monitors en literatuur om te komen tot de
keuze van de doelgroep en de gewenste gedragsverandering. Vervolgens is informatie over de doelgroep
verzameld in vier focusgroepen (n = 24) met moeders
van Marokkaanse en Turkse achtergrond. Aanvullend
werden vijftien professionals geïnterviewd afkomstig
van scholen, moskeeorganisaties en welzijnsorganisaties.
Uit de focusgroepen kwam naar voren dat moeders
vooral ‘goede’ moeders willen zijn (vriendelijk, liefdevol en een goede opvoeder en verzorger) en een
goede toekomst voor hun kinderen willen [11]. De
voor- en nadelen van (ge)zoete dranken en water werden met hen besproken, om meer inzicht te krijgen in
eventuele determinanten van gedrag. Moeders gaven
bijvoorbeeld aan dat hun kinderen (ge)zoete dranken
lekker vinden, dat ze een strenge moeder zijn als ze
(ge)zoete dranken verbieden en dat (ge)zoete dranken
slecht zijn voor het gebit van hun kinderen.
De boodschap van de Watercampagne werd vervolgens geformuleerd als: ‘Drink ten minste twee glazen
kraanwater per dag.’ Deze boodschap werd onder andere vertaald in posters waarin de boodschap positief
in beeld werd gebracht. Met de posters werd aange-

1

Dit artikel is met toestemming van de respectievelijke uitgevers gebaseerd op twee reeds gepubliceerde artikelen: Blanchette
LMG, Gaar VM van de, Raat H, et al. The development of the
‘Water Campaign’: combining social marketing and intervention
mapping. J Soc Market 2016;6(4):16; en Gaar VM van de, Jansen
W, Grieken A van, et al. Effects of an intervention aimed at reducing the intake of sugar-sweetened beverages in primary school
children: a controlled trial. Int J Behav Nutr Phys Act 2014;11:98.

sloten op de motivatie van moeders om een ‘goede’
moeder te zijn. Zie fig. 1.
Bij de interventieontwikkeling werd vervolgens gebruikgemaakt van determinantenanalyse met behulp
van intervention-mapping [21]. Als theoretische modellen werden het EnRG-framework en de Theory of
Planned Behaviour gebruikt [22]. In de Theory of
Planned Behaviour zijn attitude, subjectieve norm en
beleving van gedragscontrole bepalend voor (de intentie tot) gedrag. Het EnRG-framework onderscheidt
bovendien op gedrag van invloed zijnde omgevingsfactoren en moderatoren, zoals gewoontegedrag.
De meest relevante en veelbelovende determinanten voor de te ontwikkelen interventie werden geselecteerd. Bijvoorbeeld de attitude bij moeders ten
aanzien van het serveren van water of de subjectieve
norm over water drinken. Vervolgens werd bij iedere
determinant de interventiemethode geïdentificeerd.
Bij de ontwikkeling van de diverse interventiecomponenten werd rekening gehouden met de voorkeuren
die moeders in de focusgroepen hadden aangegeven.
Bijvoorbeeld de wens om groepsactiviteiten te organiseren, waarbij moeders ruimte hebben voor sociale
contacten in een gezellige sfeer. In de interventiecomponent ‘Pimp up mijn waterkan’, een workshop
voor moeders, wordt bijvoorbeeld via modelling, goalsetting en mobiliseren van sociale steun gewerkt aan
attitude, self-efficacy en subjectieve norm van moeders om water aan hun kinderen te geven. Een glossy
magazine is ontwikkeld omdat moeders aangaven geschreven informatie te willen ontvangen. Omdat de
inschatting werd gemaakt dat niet alle determinanten door moeders te beïnvloeden waren, werden aanvullend interventiecomponenten voor kinderen in de
schoolsetting ontwikkeld [23].
Ten slotte werden relevante stakeholders (gymdocenten, scholen, lokale gezondheidsprofessionals en
welzijns- en zelforganisaties, waterbedrijf Evides) uitgenodigd mee te denken, mee te werken en in cocreatie additionele interventiecomponenten te ontwikkelen [23]. Het waterbedrijf heeft bijvoorbeeld een wa-
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Tabel 1 Overzicht van interventiecomponenten van de Watercampagnea
Interventiecomponent

Voor wie?

Door wie?

Setting?

Toelichting

Kick-off Watercampagne

Kinderen en
ouders

Wethouder Sport, schooldirecteur,
sportief rolmodel

School

Eenmalige event aan begin
schooljaar

Promotiemateriaal voor lokale
professionals

Kinderen en
ouders

Lokale professionals

School, lokale professionals,
welzijns- en zelforganisaties

Posters en flyers, stickers en
achtergrondinformatie voor
professionals over de watercampagne en tips hoe professionals
hieraan mee kunnen werken

Pimp-up je waterkan

Ouders

Projectteam

School en zelforganisaties

Begeleide groepsbijeenkomsten
voor moeders op school, waarbij
waterkannen worden versierd

Pimp up je waterfles

Kinderen

Projectteam

School

Begeleide bijeenkomst voor kinderen waarbij eigen waterflessen
worden versierd

Gratis waterflesjes in zomervakan- Kinderen
tie

Welzijnsorganisaties

Welzijns- en zelforganisaties

Gratis waterflesjes van het waterbedrijf waren beschikbaar voor
lokale organisaties

Water drinken tijdens les

Kinderen

Leerkracht

School

Faciliteren van waterdrinken
tijdens les

Water drinken tijdens gymles en
gratis drinkflesjes

Kinderen,
ouders

Gymdocent

School

Instellen van waterpauze tijdens
gymles, ouders wordt per brief
gevraagd thuis gratis waterflesje
voor kind te vullen

‘Vul je waterfles hier’-stickers

Kinderen,
ouders

Projectteam en sportverenigingen

Sportvoorzieningen

Gebruik stickers door lokale
sportvoorzieningen en op school

Waterweek met:
– kick-off/watershow
– waterweeklessen
– spelletjes/kaartspel
– storytelling/theater
– glossy watermagazine
– waterambassadeurs

Kinderen,
ouders

Sportieve rolmodellen, leerkracht,
theatergezelschap, schoolcontactpersonen, schooldirecteur

School

Themaweek met diverse elementen, waaronder een door het
waterbedrijf ontwikkeld kaartspel
en een glossy magazine voor
ouders met een interview met
mevrouw Aboutaleb

a

Meer informatie over de diverse componenten en de relatie met de theoretische onderbouwing is op te vragen via de auteurs

terkaartenspel ontwikkeld om met de familie te spelen.
Zie tab. 1 voor een overzicht van de interventiecomponenten.

Onderzoeksopzet
Om de effectiviteit van de Watercampagne te evalueren is een gecontroleerd onderzoek opgezet met
twee interventiescholen en twee controlescholen [24].
Meer scholen waren binnen het beschikbare budget
niet mogelijk. De vier scholen werden geselecteerd
uit de groep van tachtig Lekker Fit!-scholen in Rotterdam. Om baselineverschillen te voorkomen werden de scholen vooraf gematcht op leerlingenaantal,
achterstandsscore en prevalentie van overgewicht. Er
konden zes paren van matchbare scholen worden gevormd. De paren werden vervolgens in willekeurige
volgorde gevraagd deel te nemen totdat twee paren
hadden ingestemd. Binnen elk paar werden scholen
door het opgooien van een munt toegewezen aan een
conditie. Bij de beginmeting (april/september 2011)
en eindmeting (juni 2012) zijn via oudervragenlijsten
(groep 2–7 in 2011) en kindervragenlijsten (groep 5–7)
gegevens verzameld over de te beïnvloeden gedragingen en determinanten daarvan. Bij kinderen uit
groep 5 werd de beginmeting vanwege hun leeftijd en
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leesvaardigheid pas gedaan aan het begin van groep 6.
Ook kinderen bij wie nog geen beginmeting was gedaan, werden bij deze aanvullende beginmeting meegenomen. Er werden ook observaties in de klas gedaan, waarbij per kind werd genoteerd wat voor drinken voor de ochtendpauze was meegebracht. Op de
controlescholen werd het Lekker Fit!-programma aangeboden zonder de Watercampagne.
De medisch-ethische commissie van Erasmus MC
heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor
dit onderzoek (MEC-referentienummer 2011-183).
Ouders en kinderen zijn geïnformeerd over het onderzoek en konden zonder verdere uitleg deelname
weigeren.
Het onderzoek was zo opgezet dat een verschil van
een half glas (ge)zoete drank (met een sd van 1,0)
tussen interventie- en controlegroep kon worden gedetecteerd met een power van 0,80, een alfa van 0,5
(tweezijdig). Rekening houdend met uitval was het
minimumaantal benodigde leerlingen per school 200.
Zie verder in fig. 2 het stroomdiagram van het onderzoek.
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80 Lekker Fit!-scholen
54 scholen met minder dan 200
leerlingen
26 scholen kwamen in aanmerking voor
steekproef
14 scholen kunnen niet gematcht
worden
12 scholen gematcht in 6 paren
willekeurig benaderd
8 scholen vallen af
4 scholen (2 paar) doen mee

2 intervenescholen n = 651

2 controlescholen n = 637

n = 48 geen beginmeng

n = 65 geen beginmeng

n = 603 beginmeng

n = 572 beginmeng

n = 54 geen eindmeng

n = 53 geen eindmeng

n = 549 met eindmeng

n = 519 met eindmeng

rige schooldag ’s ochtends voor 10 uur registreerden
welke drank kinderen voor de ochtendpauze bij zich
hadden. De meegebrachte dranken werden geclassificeerd volgens de eerder gegeven definitie. Waterconsumptie is gemeten door te vragen naar het dagelijks
drinken van water (nooit, niet elke dag, elke dag) en
het gemiddelde aantal glazen water per dag op een
dag dat een kind water drinkt.
Sociodemografische gegevens
Gegevens over het geslacht, de leeftijd, de klas en de
etnische achtergrond van het kind (op basis van geboorteland van de ouders, conform de definitie van
het CBS) werden verzameld via de vragenlijsten. Gegevens over geslacht, leeftijd en opleidingsniveau van
de ouders werden ook via de oudervragenlijst verzameld.
Gewichtsstatus
De BMI van de kinderen werd bepaald op basis van
lengte- en gewichtsgegevens die als onderdeel van de
beginmeting werden verzameld door getraind personeel.

Analyse

Beschikbaar voor
complete-case-analyse
Lijst
Observaes
Oudervragenlijst
Kindervragenlijst
Eén van deze

n
504
158
182
521

Beschikbaar voor
complete-case-analyse
Lijst
Observaes
Oudervragenlijst
Kindervragenlijst
Eén van deze

n
455
198
205
488

Figuur 2 Stroomdiagram van het onderzoek

Metingen
(Ge)zoete dranken
Onder (ge)zoete dranken werd verstaan: frisdrank,
energiedrank of andere gezoete dranken, gezoete
melkdranken, vruchtensappen. De consumptie van
(ge)zoete dranken werd gemeten via vragenlijsten aan
ouders en kinderen. In de vragenlijst waren plaatjes
opgenomen van voorbeelden van (ge)zoete dranken. Er werd gevraagd of dagelijks (ge)zoete dranken
werden gebruikt (ja, nee, nooit). Vervolgens werd
gevraagd hoeveel glazen, blikjes of flesjes (250 ml,
350 ml, 500 ml) werden genomen op een dag dat er
(ge)zoete dranken werd gedronken. De vraag werd
ondersteund met plaatjes om de orde van grootte
te illustreren. De antwoorden op de vraag werden
gebruikt om de gemiddelde hoeveelheid (ge)zoete
dranken te bepalen en om het gemiddelde aantal
consumpties per dag te bepalen (ervan uitgaande dat
er één glas/blikje/flesje per keer werd geconsumeerd).
Observaties op school werden gedaan door getrainde onderzoeksassistenten, die op een willekeu-

Alle datasets (ouders, kinderen, observaties) zijn gecontroleerd op outliers. Onwaarschijnlijke waarnemingen zijn als ontbrekend beschouwd. Verschillen
tussen kinderen met en zonder eindmeting zijn geanalyseerd. Verschillen bij de beginmeting zijn getoetst
met T-tests en Pearson-chikwadraattoetsen. Voor het
toetsen van effecten is regressieanalyse gebruikt (voor
kinderen met begin- en eindmeting), met consumptie/hoeveelheid van (ge)zoete dranken als uitkomstmaat (in de oudervragenlijst, kindervragenlijst en observaties), gecorrigeerd voor de beginmeting, het geslacht, de klas, de etnische achtergrond, de gewichtsstatus bij de beginmeting, het schoolpaar (om te corrigeren voor de matching van scholen), het opleidingsniveau van de ouder, en voor de oudervragenlijst geslacht en leeftijd van de ouder. Bij numerieke variabelen is lineaire regressie gebruikt, bij dichotome variabelen logistische regressie.
Omdat de hoeveelheid ontbrekende waarnemingen
beperkt was (spreiding n = 5–35), zijn ontbrekende
waarnemingen niet geïmputeerd en is complete-caseanalyse gedaan.

Resultaten
In totaal kwamen 1.288 kinderen in aanmerking voor
deelname aan het onderzoek. De respons onder kinderen en ouders was respectievelijk 83,7 % en 54,8 %
bij de beginmeting. Van degenen die meededen was
de deelname aan de eindmeting respectievelijk 74,7 %
en 61,5 %. Er konden observaties worden gedaan
van meegenomen dranken voor de ochtendpauze bij
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Tabel 2 Overzicht kind- en ouderkenmerken bij de beginmeting
Variabele

Oudervragenlijst

Kindervragenlijst

n = 356

n = 387

Controle

Interventie

n = 198

n = 158

p

Observaties
n = 959

Controle

Interventie

n = 205

n = 182

p

Controle

Interventie

n = 455

n = 504

52,9

52,2

p

Kindkenmerken
Geslacht
% meisje

0,625
57,7

0,386

55,1

55,0

Klas

50,6

0,349

% in 2

–

% in 3

21,5

% in 4
% in 5

–

0,862

0,250

0,016

–

–

17,0

20,0

20,3

–

–

17,0

18,8

21,5

22,2

–

–

17,0

20,4

20,5

16,5

27,3

34,6

15,6

13,7

% in 6

20,0

17,1

34,6

29,7

16,1

13,8

% in 7

16,4

24,1

38,0

35,7

17,2

13,1

Etnische herkomst

0,033

0,001

<0,001

% Nederlands

29,3

41,1

17,6

29,7

24,2

35,5

% Surinaams/Antilliaans

23,2

13,3

29,3

13,7

29,2

14,7

% Marokkaans/Turks

30,8

27,2

33,2

32,4

27,3

32,9

% overig/onbekend

16,7

18,4

20,0

24,2

19,3

16,9

Gewichtsstatus
% overgewicht

0,600
24,5

22,1

% vrouw

82,5

88,7

Leeftijd (jaren (sd))

36,8 (6,6)

39,9 (6,6)

0,600
26.7

24,3

0,207
25,1

21,6

Ouderkenmerken
Geslacht

0,109
<0,001

Opleidingsniveau

0,686

% laag

47,0

42,2

% hoog

50,5

55,1

2,5

2,5

% onbekend

90,8 % van de kinderen bij de beginmeting en 76,9 %
bij de eindmeting.
Analyse van non-respons bij de eindmeting liet zien
dat deelnemende ouders vaker een kind hadden in lagere klassen en kinderen met een Nederlandse achtergrond, in vergelijking met niet-participerende ouders.
Dezelfde verschillen deden zich ook voor bij de kindervragenlijst.
Kinderen met zowel observaties bij de begin- als
eindmeting waren vaker van allochtone achtergrond
dan kinderen die uitvielen.
Beschikbaar voor analyse waren 356 kinderen met
twee oudervragenlijsten (voor en na), 387 kinderen
met twee kindervragenlijsten (voor en na) en 959 kinderen met twee observaties (voor en na).

Beginmeting
Gegevens van de beginmeting zijn weergegeven in
tab. 2. Kinderen van de interventiescholen zaten in
vergelijking met controlescholen vaker in de hogere
klassen en hadden vaker een niet-Nederlandse achtergrond, en hadden vaker een ouder met een laag
opleidingsniveau en jongere ouders.
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Interventie-effecten
Tab. 3 bevat de metingen van (ge)zoete dranken en
water bij begin- en eindmeting, alsook de ruwe en gecorrigeerde resultaten van de regressieanalyses. Omdat de uitkomsten van de ruwe en gecorrigeerde modellen niet verschillen, worden hier alleen de gecorrigeerde effecten besproken.
Oudervragenlijsten
Gebaseerd op de oudervragenlijsten zien we geen interventie-effecten voor het al dan niet dagelijks consumeren van (ge)zoete dranken, maar wel voor het
aantal keer per dag en de gemiddelde hoeveelheid
(ge)zoete dranken per keer.
Gemiddelde (ge)zoetedrankenconsumptie was lager in de interventiegroep dan in de controlegroep,
zowel in hoeveelheid (B = –0,19 liter per dag met 95 %BI –0,28––0,10) als in frequentie (B = –0,54 keer per dag
met 95 %-BI –0,82––0,26).
Kindervragenlijsten
Op basis van de antwoorden op de kindervragenlijst
zijn geen significante effecten van de interventie aangetoond.
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Tabel 3 Effecten van de Watercampagne op de inname van (ge)zoete dranken en water
Variabele

N

Interventie
beginmeting

Controle
eindmeting

beginmeting

Effect
eindmeting

Ruwe effectenc
B

OR

Gecorrigeerde effecten
95 %-BI

B

OR

95 %-BI

Oudervragenlijst
% elke dag
(ge)zoete
dranken

312

57,2

49,3

60,2

56,0

0,75

0,46–1,24

Gemiddelde
hoeveelheid
per dag (liter
(sd))

322

0,76 (0,56)

0,66 (0,41)

0,85 (0,54)

0,84 (0,43)

–0,16a

–0,2– –0,07

–0,19a

–0,28– –0,10

Gemiddeld
aantal keer
per dag (sd)

322

2,74 (1,68)

2,39 (1,28)

3,05 (1,61)

2,92 (1,34)

–0,42a

–0,69– –0,15

–0,54a

–0,82– –0,26

Gemiddelde
hoeveelheid
per dag
water (liter
(sd))

350

0,59 (0,31)

0,69 (0,33)

0,62 (0,33)

0,69 (0,33)

0,02

–0,04–0,08

0,79

0,03

0,47–1,34

–0,03–0,09

Kindervragenlijst
% elke dag
(ge)zoete
dranken

350

24,4

37,5

26,2

32,3

1,33

0,86–2,07

1,32

0,78–2,24

Gemiddelde
hoeveelheid
per dag (liter
(sd))

365

1,31 (0,85)

1,16 (0,75)

1,49 (0,92)

1,15 (0,64)

0,06

–0,07–0,20

0,04

–0,10–0,19

Gemiddeld
aantal keer
per dag (sd)

365

4,09 (2,33)

3,70 (2,10)

4,53 (2,54)

3,70 (1,88)

0,16

–0,23–0,54

0,05

–0,36–0,47

Gemiddelde
hoeveelheid
per dag
water (liter
(sd))

405

0,66 (0,29)

0,67 (0,28)

0,68 (0,28)

0,66 (0,29)

0,01

–0,04–0,06

0,01

–0,04–0,07

Observaties
% met
(ge)zoete
dranken
a
b
c

902

68,7b

68,8

79,6b

82,2

0,51a

0,37–0,70

0,51a

0,36–0,72

Gunstig interventie-effect
Verschil in beginmeting tussen condities (p < 0,05)
Alleen gecorrigeerd voor beginmeting en schoolpaar

Observaties
Bij de observaties was er bij de beginmeting een
verschil tussen interventie- en controlescholen in het
percentage kinderen dat (ge)zoete dranken meebracht
naar school. De interventiescholen scoorden gunstiger dan controlescholen (68,7 % versus 79,6 %). Bij de
nameting blijkt dat er een interventie-effect is voor
meegebrachte (ge)zoete dranken naar school. In de
interventiegroep was er een kleinere toename dan in
de controlegroep (68,8 % versus 82,2 %, OR = 0,51 met
95 %-BI 0,37–0,70).
Bij verdere analyse op mogelijke interactie van de
conditie met achtergrondkenmerken en gewichtsstatus bleken deze inderdaad aanwezig bij de observaties.
Opleidingsniveau van de ouders en schoolpaar bleken
het effect te modificeren (p < 0,10). Uit gestratificeerde
analyses kwam naar voren dat de interventie-effecten
alleen significant zijn voor kinderen met hoogopge-

leide ouders. Ook bleek het interventie-effect maar
significant voor één schoolpaar.

Beschouwing
Dit onderzoek was opgezet om de effecten te beschrijven van de Watercampagne, die was ontwikkeld met
behulp van socialemarketingtechnieken om de consumptie van (ge)zoete dranken bij kinderen op de basisschool terug te dringen. Om effecten te meten zijn
gegevens verzameld bij ouders (groepen 2–7), bij kinderen (groepen 5–7) en via observaties (groepen 2–7)
van naar school meegebrachte dranken voor de ochtendpauze. We vonden een gunstig interventie-effect
in twee van de drie gebruikte bronnen (oudervragenlijsten en observaties).
Ouders uit de interventiegroep rapporteerden een
grotere afname van de consumptie (ge)zoete dran-
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ken per keer en in hoeveelheid per dag in vergelijking
met de controlegroep. Uit de observaties bleek dat
de hoeveelheid meegebrachte (ge)zoete dranken voor
de ochtendpauze op interventiescholen minder steeg
dan op de controlescholen.
Waarom er geen interventie-effecten gevonden zijn
in de zelfrapportage van kinderen is de vraag. Alleen
oudere kinderen (groepen 5–7) hebben de vragenlijsten ingevuld. Dit kan echter geen verklaring zijn, omdat het interventie-effect dat gevonden is op basis van
de oudervragenlijsten en observaties niet anders blijkt
te zijn voor jonge (groepen 2–4) of oudere kinderen
(groepen 5–7) (p < 0,05, data niet getoond). Mogelijk
waren de hoeveelheden toch te moeilijk in te schatten voor kinderen. De gerapporteerde frequenties en
hoeveelheden (ge)zoete dranken lopen ook erg uiteen
tussen kinderen en ouders. In vergelijking met ouders
rapporteren minder kinderen elke dag (ge)zoete dranken te nemen, maar op dagen dat zij (ge)zoete dranken nemen, rapporteren zij grotere hoeveelheden te
consumeren.
Ouders zijn mogelijk meer geneigd om sociaal wenselijk te antwoorden dan kinderen [25]. Dit kan een
verklaring zijn voor de afname in (ge)zoete dranken
die bij ouders wordt gevonden en kan betekenen dat
de bewustwording over wenselijk gedrag bij ouders
omhoog is gegaan, wat op zich gunstig is. Toch worden de interventie-effecten zoals gevonden in de oudervragenlijsten ondersteund door de interventie-effecten die via de observaties gemeten zijn. Via de
observaties zijn de meest objectieve data verzameld,
ook al betreft het maar een klein deel van de dagelijkse
vochtinname van kinderen. We beschouwen daarom
ouders en observaties als de meest betrouwbare bronnen in dit onderzoek.
Er zijn enkele andere onderzoeken gedaan naar interventies om (ge)zoete dranken te verminderen via
de promotie van water. In deze onderzoeken zijn vergelijkbare, maar kleinere effecten gevonden. In het
onderzoek van Tate en collega’s [26] bijvoorbeeld werd
na zes maanden een afname van 80,7 ml (ge)zoete
dranken gevonden en Sichieri en collega’s [20] vonden een interventie-effect van 55,0 ml na één jaar interventie. In het onderzoek van Muckelbauer en collega’s [19] werd wel een toename van de consumptie
van water gemeten, maar geen effect op de consumptie van vruchtensap of frisdrank. In vergelijking met
deze onderzoeken zijn de resultaten van ons onderzoek (gecorrigeerd interventie-effect van 190 ml) bemoedigend.
Ook al was de Watercampagne erop gericht om water drinken te promoten, toch zijn er geen interventieeffecten gevonden op de gemiddelde waterconsumptie in zowel de ouder- als de kindervragenlijst. Ook
in het onderzoek van Veitch [27] was er geen relatie
tussen vermindering van gezoete dranken en water
drinken. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de hoeveelheid water die gedronken wordt lastig te meten is.
Wat het onderliggende mechanisme is geweest voor
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de door ons aangetoonde interventie-effecten blijft
dan ook onderwerp voor verder onderzoek.
De gevonden interventie-effecten op (ge)zoete
dranken zijn geen garantie voor de effectiviteit van
de Watercampagne op overgewicht bij kinderen. Er is
een aantal onderzoeken dat een verband laat zien tussen de vermindering van de consumptie van (ge)zoete
dranken en gewichtsstatus. Daniels en Popkin [18]
hebben bijvoorbeeld laten zien dat het vervangen van
(ge)zoete dranken door water tot een verminderde
totale energieopname leidde, wat kan bijdragen aan
de preventie van overgewicht. In een dubbelblind
experiment van De Ruyter en collega’s [16] bleek dat
ongezoete drank in vergelijking met gezoete drank
tot een minder grote gewichtstoename bij kinderen
leidde.
De Watercampagne is tot stand gekomen door gebruik te maken van sociale marketing. Bij de ontwikkeling van de interventie-elementen is rekening gehouden met voorkeuren en motivaties van de doelgroep, en de voordelen en nadelen die zij benoemden
voor gedragsverandering. Bij de interventieontwikkeling is ook gebruikgemaakt van intervention-mapping en theoretische modellen voor gedragsverandering. De interventie vond plaats in verschillende settings en er is vanuit diverse partijen op buurtniveau
bijgedragen aan de doelen van de Watercampagne. De
Watercampagne is inmiddels duurzaam geïmplementeerd op alle Lekker Fit!-scholen in Rotterdam. De
eenvoud en niet belerende, motiverende toon van de
boodschap (‘fun’, ‘easy’ en ‘popular’) en de ondersteunende materialen zorgen er bovendien voor dat professionele en zelforganisaties in wijken hierop blijven
inhaken met hun activiteiten [28].
Onze resultaten zijn een verdere bevestiging van de
effectiviteit van sociale marketing en gecombineerde
school- en community-based-interventies. Of de interventie-effecten ook daadwerkelijk hieraan toe te
schrijven zijn, is op basis van ons onderzoek niet te
concluderen en blijft onderwerp voor nader onderzoek.
Ook is verder onderzoek nodig om te achterhalen
welke interventiecomponenten precies hebben bijgedragen aan de gevonden effecten en waarom de interventie-effecten bij bepaalde groepen en scholen niet
aanwezig zijn.

Relatie met de Behavioral Change Ball
Alle voorwaarden voor integraal gezondheidsbeleid,
zoals beschreven door Hendriks [29], waren aanwezig
bij de ontwikkeling van de Watercampagne. Als JOGGgemeente was er in Rotterdam politiek-bestuurlijk
draagvlak aanwezig om aan de preventie van overgewicht bij kinderen te werken. Vanuit verschillende
beleidsterreinen (sport, jeugdbeleid en onderwijs)
is steeds samengewerkt aan deze doelstelling. De
keuze voor sociale marketing werd op alle niveaus
van de gemeentelijke organisatie gesteund, waardoor
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ook medewerkers in deze methodiek getraind konden worden. Het gebruik van sociale marketing en
het toepassen van theoretische modellen voor gedragsverandering hebben geresulteerd in interventieelementen die ingrijpen op ‘capability’, ‘opportunity’ en ‘motivation’. Deze elementen worden door
Hendriks[29] aangewezen als de belangrijkste determinanten van gedragsverandering. Monitoring en
evaluatie zijn bovendien vanaf het begin ingezet om
kennisgestuurd te werken. De voorwaarden waren
hiermee ook aanwezig voor de succesvolle implementatie van de Watercampagne op alle Lekker Fit!scholen in Rotterdam. Via het landelijk JOGG-bureau
wordt gewerkt aan landelijke implementatie van meer
water drinken.

Sterke kanten en beperkingen van het onderzoek
Sterke kanten van ons onderzoek zijn de setting en
duur (dagelijkse activiteiten op basisscholen en in
buurten gedurende meer dan een schooljaar). Het
onderzoek vond plaats in een praktijksetting (in tegenstelling tot een laboratoriumsetting), wat betekent dat de haalbaarheid en generaliseerbaarheid
waarschijnlijk groot zijn. Ten slotte is gewerkt met
observaties, waardoor objectieve gegevens over de
consumptie van (ge)zoete dranken verzameld konden
worden.
Ons onderzoek kent ook een aantal beperkingen. Er
zijn vragenlijsten gebruikt voor het meten van gedrag,
wat betekent dat er mogelijk rekening moet worden
gehouden met sociaal-wenselijke antwoorden, en onder- of overrapportage. Kinderen zijn mogelijk niet
goed in staat om over hun eigen gedrag te rapporteren en ouders kunnen misschien niet alle gedrag van
hun kinderen waarnemen en correct rapporteren. De
respons bij ouders bedroeg 35 % (voor complete-caseanalyse). Ook al is deze respons gezien de samenstelling van de populatie niet slecht, responsbias kan niet
worden uitgesloten.

Conclusie
Het onderzoek laat enkele gunstige effecten zien van
de Watercampagne op de consumptie van (ge)zoete
dranken bij basisschoolleerlingen en houdt dus een
verdere verbetering in van het Rotterdam Lekker Fit!programma. Er is nader onderzoek nodig om inzicht
te krijgen in de onderliggende mechanismen, omdat
er geen interventieverschil is gevonden in de waterconsumptie. Verder onderzoek is nodig om na te gaan
in hoeverre de keuze voor sociale marketing en voor
de gecombineerde setting van school en wijk heeft
bijgedragen aan de gevonden interventie-effecten.
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Samenvatting Opvoeding speelt een belangrijke rol
bij de aanpak van overgewicht bij kinderen. Dit aspect
was in 2010, bij het ontstaan van het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht, nog sterk onderbelicht en
krijgt pas de laatste jaren meer aandacht in bestaande
interventies. Voor het realiseren van een gezond gewicht bij kinderen dienen ouders adequate 1) specifieke opvoedvaardigheden op gezonde energiebalansgerelateerde gedragingen en 2) algemene opvoedingsvaardigheden in te zetten. Ouders dienen daarbij te weten welke energiebalansgerelateerde gedragingen gezond zijn voor hun kind.
Het is zinvol om ouders bij deze specifieke en algemene opvoedvaardigheden te ondersteunen. Hierbij
helpt een gemeenschappelijk gedragen pedagogische
boodschap voor verschillende professionals in de wijk
aan ouders. Deze boodschap zou moeten bestaan uit
wat belangrijk is om gezond gewicht bij een kind te
stimuleren en hoe ouders dit met opvoedvaardigheden voor elkaar kunnen krijgen. Een dergelijke eenduidige boodschap ontbreekt momenteel. Daarnaast
ontbreekt een opvoedinterventie die laagdrempelig en
makkelijk bereikbaar is voor ouders. Deze opvoedinterventie moet bij voorkeur aanhaken bij bestaande
interventies ter preventie van overgewicht en deze interventies effectiever maken.
E. L. M. Ruiter () · G. R. M. Molleman · G. A. J. Fransen
Academische werkplaats AMPHI, afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen,
Nederland
emilie.ruiter@radboudumc.nl
E. L. M. Ruiter
Afdeling Jeugdgezondheidszorg, GGD Gelderland-Zuid,
Nijmegen, Nederland

Bestaande professionele richtlijnen zijn gebruikt als
basis voor een Delphi-onderzoek onder verschillende
professionals om consensus te krijgen over de inhoud van deze gemeenschappelijke pedagogische
boodschap. De resultaten van het Delphi-onderzoek zijn gebruikt om de webapp ‘Adviezen voor een
gezonde opvoeding’ te ontwikkelen. Dezelfde bestaande professionele richtlijnen, de resultaten van
het Delphi-onderzoek en focusgroepgesprekken, en
een bestaande, effectief bevonden online cursus zijn
gebruikt om de e-learning ‘Gezonde afspraken met
je kind’ te ontwikkelen. Centraal in beide interventies staat het versterken van specifieke en algemene
opvoedvaardigheden van ouders om gezond gewicht
bij kinderen te bevorderen. De webapp kan als tool
gebruikt worden door professionals die werken met
basisschoolkinderen en hun ouders, en hiermee de
integrale aanpak van overgewicht versterken. De
e-learning kan als tool gebruikt worden door ouders
van kinderen van acht tot dertien jaar om specifieke
en algemene opvoedvaardigheden aan te leren die
helpen de gezonde energiebalansgerelateerde gedragingen bij hun kind te stimuleren én hierover minder
dagelijkse conflictsituaties met hun kind te hebben.
De e-learning kan eenvoudig aangehaakt worden aan
bestaande interventies ter preventie van overgewicht
bij kinderen van acht tot dertien jaar. De gebruikers
waarderen de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van beide tools.
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van beide interventies en de deelonderzoeken ten behoeve van het
bepalen van de inhoud van de interventies, de implementatie en procesevaluatie.
Trefwoorden opvoeding · interventies · overgewicht
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Kernpunten
●

●

●

●

In een Delphi-onderzoek is consensus bereikt
over elf positief geformuleerde opvoedingsadviezen ter bevordering van een gezond gewicht bij
kinderen.
De e-learning ‘Gezonde afspraken met je kind’
biedt ouders houvast bij de aanpak van lastige
opvoedsituaties wat betreft voeding en beweging
van hun kind.
De webapp ‘Adviezen voor een gezonde opvoeding’ en de e-learning ‘Gezonde afspraken met je
kind’ zijn beide gratis en eenvoudig te gebruiken.
Ouders zijn tevreden over webapp en e-learning.

Inleiding
Opvoeding speelt een belangrijke rol bij het aanleren
en in stand houden van gewoonten rondom gezonde
voeding en beweging bij kinderen, ook wel energiebalansgerelateerde gedragingen (EBGG) genoemd [1–4].
Niet alleen bepalen ouders veelal wat kinderen eten
en drinken en in welke mate zij bewegen, bijvoorbeeld door het stellen van regels, zij fungeren ook als
rolmodel: kinderen nemen gemakkelijk de voedingsen beweeggewoonten van hun ouders over. Overgewicht kan ontstaan door ongezonde EBGG, namelijk als gedurende een lange periode de energie-inname (voeding) groter is dan het energieverbruik (beweging). Opvoeding is een belangrijke component om
deze EBGG te veranderen en kan interventies ter preventie van overgewicht effectiever maken [1, 2, 5, 6].
Review-onderzoeken leggen steeds meer de nadruk
op de impact van de opvoeding op de ontwikkeling
en preventie van overgewicht en obesitas bij kinderen [1–3, 7]. Dat is een belangrijke reden om binnen
het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO)
naast de gebruikelijke EPODE-thema’s ook aandacht
te schenken aan de rol van opvoeding en daarmee het
betrekken van ouders [8].
De review-onderzoeken van Snoek en Waters laten
zien dat ouders betrokken moeten worden bij interventies ter preventie van overgewicht [6, 7]. Voor het
realiseren van een gezond gewicht bij kinderen dienen ouders adequate 1) specifieke opvoedvaardigheden op gezonde EBGG en 2) algemene opvoedingsvaardigheden in te zetten. Ouders dienen daarbij te
weten welke EBGG gezond zijn voor hun kind [6].
Met andere woorden: een adequate interventie moet
informatie verstrekken over wat kinderen nodig heb-

ben, gecombineerd met hoe je dit als ouder moet aanbieden, dus met welke EBGG-specifieke en algemene
opvoedingsvaardigheden [6]. Specifieke EBGG-opvoedingsvaardigheden omvatten bijvoorbeeld het stellen
van regels met betrekking tot voedings-, sedentair en
beweeggedrag, alsmede ‘modelling’ ofwel voorbeeldgedrag van ouders en het monitoren van EBGG-gedrag. De Algemene opvoeding betreft het emotionele
klimaat waarin een gezin functioneert [9], ouders hun
kind opvoeden en met hun kind communiceren. Ondersteuning en controle zijn de dimensies van algemene opvoedingsvaardigheden [10, 11]. Ondersteuning heeft betrekking op affectieve kwaliteiten, zoals
warmte, acceptatie en betrokkenheid. Controle is de
controle die ouders hebben over het gedrag van het
kind [12]. De combinatie van deze twee dimensies
geeft vier opvoedstijlen, zoals weergegeven in tab. 1;
[10, 13].
Uit literatuuronderzoek komt naar voren dat de autoritatieve opvoedstijl in de meeste gevallen de beste
keuze is, omdat deze opvoedstijl kinderen vormt tot
onafhankelijke en competente kinderen met zelfvertrouwen en gevoel voor sociale verantwoordelijkheid.
Dit komt omdat ze gesteund, aangemoedigd en gerespecteerd worden als persoon. Daarnaast toont onderzoek aan dat het hanteren van een autoritatieve opvoedstijl samenhangt met een gezondere leefstijl bij
kinderen wat betreft voeding en beweging [6, 13].
Er is in de periode voordat de e-learning werd ontwikkeld (tot 2010) nog relatief weinig aandacht besteed aan zowel specifieke als algemene opvoedingsvaardigheden in bestaande interventies ter preventie
van overgewicht en obesitas bij kinderen [6]. Professionals werkzaam in de praktijk en beleidsvorming
vinden het bovendien lastig om ouders te betrekken
bij en te motiveren tot participatie in interventies, in
het bijzonder allochtone ouders en ouders met een
lage sociaaleconomische status (SES) [14]. Daarnaast
laat onderzoek van Snoek [6] zien dat het belangrijk
is dat de pedagogische boodschap van ouders ook terugkomt op school, de buitenschoolse opvang (BSO)
en sportverenigingen. Ouders zijn vaak in verwarring,
horen artsen en verpleegkundigen uit anekdotes binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ), omdat ze geen
consistente pedagogische boodschappen ontvangen
van de verschillende (zorg)professionals in de wijk en
veel tegenstrijdige informatie ontvangen van hypes via
(social) media en boeken. Ouders geven aan juist behoefte te hebben aan een gedegen gemeenschappelijke boodschap die door alle professionals gedeeld en
uitgedragen wordt.

Tabel 1 Opvoedstijlen
Ondersteuning
Controle
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hoog

laag

hoog

Autoritatieve opvoedstijl

Autoritaire opvoedstijl

laag

Permissieve opvoedstijl

Verwaarlozende opvoedstijl
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Om de juiste opvoedingsvaardigheden aan te leren
is het in de eerste plaats nodig dat er een gemeenschappelijke pedagogische boodschap voor ouders
in de wijk is, waarin professionals uit verschillende
sectoren zich kunnen vinden. Naast de boodschap
wat belangrijk is om gezond gewicht bij een kind te
stimuleren gaat deze ook over hoe ouders dit met
opvoedingsvaardigheden voor elkaar kunnen krijgen.
Een dergelijke eenduidige boodschap ontbreekt momenteel. We denken dat wanneer professionals, zoals
de JGZ-professional, huisarts, sportdocent, leerkracht,
BSO-medewerker, kinderdiëtist, kinderfysiotherapeut
en psycholoog, en de ouders dezelfde pedagogische
boodschap uitzenden, deze boodschap krachtiger zal
zijn en een versterkend effect zal hebben.
Op de tweede plaats is het wenselijk over een interventie te beschikken die de ouders helpt opvoedingsvaardigheden te versterken met als doel hun kind te
stimuleren gezondere EBGG (gericht op voeding, beweging en sedentair gedrag) te ontwikkelen [15] én
hierover minder dagelijkse conflictsituaties met hun
kind te hebben. Bovendien is het wenselijk dat een
dergelijke interventie ook bruikbaar is voor ouders
met een lage SES. Idealiter gaat het om een online
opvoedinterventie die aangehaakt kan worden bij bestaande interventies om gezond gewicht bij kinderen
te stimuleren en die gericht is op het versterken van de
algemene en specifieke opvoedingsvaardigheden van
ouders.
De huidige interventies waarin opvoeding een rol
krijgt, zijn family-and-home-based (FHB) interventies
[15–17] en worden vooral face-to-face in groepsbijeenkomsten of een-op-een aangeboden door een
hulpverlener. Een beperkende factor van deze FHBinterventies is het tijdsintensieve karakter voor ouders en de daardoor veelal lage respons [18, 19]. Een
barrière voor deelname aan dergelijke interventies is
vaak ook het feit dat de hulpverlener niet beschikbaar
is op een tijd die de ouder uitkomt. Opvoedinterventies online aanbieden kan de participatie van ouders
vergroten [20].
De toolkit ouderbetrokkenheid en gezond gewicht
van het RIVM bevat echter tot dusver geen interventie
die ouders vanuit huis kunnen volgen op een tijdstip
dat hen het beste uitkomt, en waarvoor ze dus niet
naar een of meer bijeenkomsten buitenshuis hoeven
te gaan.
Voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke
boodschap die uit te dragen is door professionals zijn
deelonderzoeken uitgevoerd met de volgende onderzoeksvragen:
●

●

Wat is de inhoud van een gemeenschappelijke pedagogische boodschap voor professionals werkzaam met kinderen van vier tot twaalf jaar en hun
ouders?
Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren
voor wijkprofessionals met betrekking tot de implementatie van deze gemeenschappelijke pedagogi-

sche boodschap, die vormgegeven is in de webapp
‘Adviezen voor een gezonde opvoeding’?
Voor de ontwikkeling van een opvoedinterventie voor
ouders zijn de onderzoeksvragen:
●

●

Wat zijn de dagelijkse situaties waarin moeders
moeilijkheden ervaren bij het stimuleren van gezonde EBGG bij hun kind in de leeftijd van negen
tot dertien jaar?
Hoe wordt de opvoedinterventie die vormgegeven
is in de e-learning ‘Gezonde afspraken met je kind’
door ouders gewaardeerd?

Methode
De gemeenschappelijke boodschap uit te dragen
door professionals
Delphi-onderzoek
Met het Delphi-onderzoek beogen we op een systematische, transparante manier consensus te krijgen
over de inhoud van een gemeenschappelijke pedagogische boodschap aan ouders van kinderen tussen de
vier en dertien jaar. Als doelgroep voor het Delphionderzoek hebben we professionals gevraagd die werken met kinderen tussen vier en dertien jaar en hun
ouders, te weten jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen,
huisartsen, praktijkondersteuners, kinderartsen, kinderdiëtisten, kinderfysiotherapeuten, psychologen,
basisschoolleerkrachten, sportdocenten, MEE-consulenten, gezonde schooladviseurs en medewerkers van
de buitenschoolse opvang. Daarnaast zijn professionals van landelijke kenniscentra en wetenschappers
uitgenodigd, te weten professionals werkzaam bij het
Kenniscentrum Sport en het Voedingscentrum, en
wetenschappers en universitair docenten op het gebied van overgewicht en opvoeding. Op deze manier
is gezorgd voor een goede mix van professionals uit
de praktijk, het onderzoek en het beleid. Vierendertig
professionals zijn via e-mail uitgenodigd om mee te
doen aan het Delphi-onderzoek, van wie uiteindelijk
dertig professionals met deelname hebben ingestemd.
Uit bestaande landelijke standaarden en richtlijnen
van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG),
de JGZ, het Voedingscentrum en het Kenniscentrum
Sport zijn alle mogelijke boodschappen/adviezen aan
ouders met betrekking tot preventie van overgewicht
en obesitas geïnventariseerd. Dit leverde een lijst op
van 43 adviezen. Deze lijst is in de eerste ronde van
het Delphi-onderzoek via een vragenlijst per e-mail
voorgelegd aan de professionals. De vragen die gesteld zijn, waren: 1) Kunt u aangeven in hoeverre u
het eens bent met de effectiviteit van deze factor ter
preventie van overgewicht bij kinderen? 2) Welke adviezen mist u nog? 3) Kunt u een top 5 maken van
de adviezen/boodschappen aan ouders ter preventie
van overgewicht bij kinderen tussen de vier en dertien
jaar, die volgens u het belangrijkst zijn? Vervolgens is
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er per e-mail een tweede ronde gehouden, waarin gevraagd is naar de adviezen waar nog geen consensus over was. De respons bij de eerste en tweede
ronde was respectievelijk 90 % en 83 %. In de derde
ronde zijn zestien professionals bij elkaar gekomen
om te discussiëren over onduidelijkheden/nuances/
zinsopbouw, met als doel tot consensus te komen over
de uiteindelijke inhoud van de boodschap [21].
Implementatieonderzoek
Het resultaat van het Delphi-onderzoek is vormgegeven in de webapp ‘Adviezen voor een gezonde opvoeding’. Deze webapp is in Wijchen geïmplementeerd door deelnemende professionals een bijscholing van 30 minuten te geven met uitleg over de webapp. De dag na de bijscholing ontvingen professionals
een mail met een samenvatting van de bijscholing en
de link naar de webapp, met nogmaals uitleg over de
manier waarop de webapp eenvoudig op het bureaublad van desktop en smartphone te plaatsen is. Deelnemende professionals waren alle achttien huisartsen, twee kinderfysiotherapeuten, drie kinderdiëtisten, 42 leerkrachten/intern begeleiders van drie basisscholen in Wijchen en alle 48 JGZ-professionals werkzaam in de werkregio. De belemmerende en bevorderende factoren van de implementatie van de webapp zijn onderzocht.
Ten eerste zijn kwantitatieve data verzameld bij alle
deelnemende professionals via een online vragenlijst.
Deze vragenlijst is afgeleid van de MIDI-vragenlijst
van Fleuren & Paulussen [22]. De respons was 54 %.
Vervolgens zijn kwalitatieve data verzameld via verdiepende semigestructureerde interviews onder twaalf
professionals. Doel van deze interviews was om inzicht te krijgen in de ideeën van de professionals over
de belemmerende en bevorderende factoren van de
implementatie van de webapp, de gekozen implementatiestrategie en de ervaringen van deze professionals
met het gebruik van de webapp. De online enquêtes
zijn geanalyseerd met beschrijvende statistiek, variantieanalyses en Pearson-correlaties met behulp van
SPSS. De interviews zijn getranscribeerd, gecodeerd
en geanalyseerd met behulp van Nvivo-software door
middel van een inductieve aanpak [23].

Opvoedinterventie voor ouders
Voor de ontwikkeling van de opvoedinterventie hebben we de bestaande en effectief bevonden e-learning
‘Praten met uw kind’ als uitgangspunt genomen, die
is gericht op preventie van alcohol, roken en blowen
[24]. De manier waarop in deze interventie vorm is
gegeven aan het versterken van de specifieke en algemene opvoedingsvaardigheden van ouders is overgenomen. Voor de concrete inhoudelijke vertaling van
deze opvoedingsvaardigheden naar de context van het
versterken van een gezonde EBGG bij kinderen zijn focusgroepgesprekken gehouden en is gebruikgemaakt
van de landelijke standaarden en richtlijnen van het
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Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de JGZ,
het Voedingscentrum en Kenniscentrum Sport [25].
Focusgroepgesprekken
Doel van de focusgroepgesprekken was inzicht te krijgen in dagelijkse situaties waarin ouders moeilijkheden ervaren bij het stimuleren van gezonde EBGG
bij hun kind. Vier focusgroepgesprekken zijn gehouden met in iedere groep Turkse, Marokkaanse en autochtone moeders wonend in een lage SES-wijk met
minimaal een kind in de leeftijd van vier tot twaalf
jaar. De ouders zijn geworven via vier basisscholen
in verschillende achterstandswijken in Nijmegen. De
focusgroepgesprekken vonden plaats op school. In
totaal hebben 28 moeders deelgenomen. De focusgroepgesprekken zijn op een gestandaardiseerde manier gehouden, met behulp van een semigestructureerde gesprekshandleiding. Na informed consent zijn
er audio-opnamen gemaakt, die daarna zijn getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd met behulp van
Atlas.ti-software [26].
Ontwikkeling en pilot van de interventie
De interventie heeft de vorm van een e-learning. Voor
de interventie zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: ouders die de e-learning volgen 1) hanteren
vaker een autoritatieve opvoedstijl, 2) stellen (betere)
regels over gezonde EBGG, 3) geven vaker het goede
voorbeeld aan hun kind ten aanzien van deze EBGG
en 4) monitoren deze EBGG van hun kind beter.
Alvorens de e-learning te testen met een RCT is
deze bekeken door vijf moeders van verschillende
etnische afkomst, die deel hadden genomen aan
de focusgroepen. Met de verkregen feedback is de
e-learning geoptimaliseerd.
Procesevaluatie e-learning
De e-learning ‘Gezonde afspraken met je kind’ is onderzocht in twee clustergerandomiseerde onderzoeken [25]. De e-learning was in beide onderzoeken gekoppeld aan een bestaande interventie op school ter
preventie van overgewicht bij kinderen, die op ruime
schaal werd aangeboden. Van de twee gerandomiseerde onderzoeken die zijn uitgevoerd, rapporteren
we hier alleen het gedeelte dat betrekking heeft op de
waardering van de ouders over de e-learning.
De eerste versie van de e-learning is in 2013–2015
aangeboden aan 160 ouders in Gelderland in de regio Druten, West Maas & Waal en Wijchen, waar de
e-learning was gekoppeld aan de bestaande interventie ‘Scoren voor Gezondheid’. Versie 2 is in 2015–2017
aangeboden in Noord-Limburg (n = 100), waar de
e-learning gekoppeld was aan de bestaande interventie ‘KERNgezond’. ‘KERNgezond’ is een soortgelijke
interventie als ‘Scoren voor gezondheid’, die basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8 leert hoe ze op
een plezierige manier gezonder kunnen bewegen en
eten, met de inzet van een profvoetballer als rolmodel.
Alle ouders van de leerlingen die aan deze interven-
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ties deelnamen zijn verzocht om deel te nemen aan
het onderzoek. Aan de ouders in de interventiegroep
is gevraagd de e-learning gedurende een periode van
drie maanden te volgen en op baseline, vijf maanden
en twaalf maanden na baseline een vragenlijst in te
vullen. Beoordeeld is in welke mate de ouders de interventie volgden, of hun opvoedgedragingen veranderden en hoe tevreden ze over deze interventie zijn.
De resultaten uit het evaluatieonderzoek van versie 1
en de aanbevelingen van de ouders zijn gebruikt om
de e-learning verder te optimaliseren naar versie 2,
samen met feedback van professionals en resultaten
uit het Delphi-onderzoek.

gezond voedings- en beweeggedrag te stimuleren en
waarom. Daarnaast bevat het informatie over hoe ouders dit in het dagelijks leven kunnen doen. De onderwerpen zijn: het goede voorbeeld geven, positief en
duidelijk opvoeden, voldoende en regelmatig slapen,
iedere dag ontbijten, variëren met voeding, snacks en
tussendoortjes beperken, voldoende water drinken,
geen tv of mobiele apparaten tijdens het eten, tv-kijken, computeren en gamen beperken tot twee uur per
dag, ten minste een uur per dag bewegen en twee keer
per week intensief bewegen. Een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek verschijnt binnenkort in een
internationaal tijdschrift.

Resultaten

Opbouw van de webapp
Het resultaat van het Delphi-onderzoek, de elf adviezen, is vormgegeven in een eenvoudige bruikbarewebapp, weergegeven in fig. 1 (www.adviezenvooreen
gezondeopvoeding.nl). Door te klikken op een icoontje van de webapp, verschijnt het wat-advies en
waarom dit advies zo belangrijk is en hoe ouders het
in de dagelijkse praktijk voor elkaar kunnen krijgen
dat kinderen dit advies gaan volgen.
Professionals kunnen de link naar de webapp meegeven aan de ouder. Onderaan ieder advies staat een
link naar de pdf-versie die de professional of ouder

De gemeenschappelijke boodschap uit te dragen
door professionals
Delphi-onderzoek
Het resultaat van het Delphi-onderzoek was consensus over elf positief geformuleerde opvoedingsadviezen ter bevordering van een gezond gewicht bij kinderen en hiermee preventie van overgewicht [21].
De elf adviezen bevatten informatie over wat belangrijk is om als ouders te doen om bij hun kind
Figuur 1 De webapp ‘Adviezen voor een gezonde opvoeding’
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kan uitprinten en bijvoorbeeld als geheugensteun op
de koelkast kan plakken.
Implementatieonderzoek
De resultaten van het implementatieonderzoek in Wijchen laten onder andere zien dat 1) de webapp bruikbaar is voor ouders en professionals, 2) professionals
positief zijn over de inhoud, vormgeving, relevantie
en eenvoud van de webapp, 3) een succesvolle implementatiestrategie een face-to-face introductie is,
in combinatie met regelmatige evaluaties en 4) organisatorische factoren als belemmering worden beschouwd, omdat de meeste beroepsorganisaties nog
geen coördinator hebben voor de interventie [23]. Met
behulp van alle resultaten zal de implementatiestrategie worden aangescherpt, zodat de webapp binnen
andere gemeenten kan worden uitgerold. Een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek verschijnt binnenkort in een internationaal tijdschrift.

Opvoedinterventie voor ouders
De e-learning ‘Gezonde afspraken met je kind’ (www.
gezondeafsprakenmetjekind.nl) is gebaseerd op de
online cursus ‘Praten met kinderen’ [24]. De inhoud
van ‘Praten met je kind’ is gebaseerd op theoretische inzichten verkregen uit de ‘Parent effectiveness
training’ [27] en ‘Parent management training – het
Oregon-model’ [28]. In beide programma’s ligt de
nadruk op het versterken van specifieke en algemene
opvoedingsvaardigheden van ouders en op acceptatie en een niet-oordelende houding jegens elkaar, en
echtheid en eerlijkheid in het uiten van gevoelens.
Voor onze e-learning zijn deze theoretische inzichten overgenomen en is gebruikgemaakt van hetzelfde
overlegmodel dat is gebaseerd op het stappenmodel
van Van As en Janssens [29]: 1) kies een goed moment,
2) leg uit aan je kind waarom je een afspraak/regel wilt
maken, 3) luister naar elkaars mening, 4) bedenk samen meerdere oplossingen voor het probleem, 5) kies
samen één beste oplossing uit en bespreek a) welke
beloning er volgt als het kind zich aan de gemaakte
afspraken houdt, b) bepaal wat er gebeurt als het
kind (of de ouder) zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, 6) kijk na enkele weken of de gemaakte
afspraak werkt of eventueel aangepast moet worden.
De inhoudelijke achtergrondinformatie in de e-learning gericht op opvoeding en de thema’s voeding, sedentair en beweeggedrag is afkomstig uit landelijke
richtlijnen van het Voedingscentrum en het Kenniscentrum Sport, en de richtlijn overgewicht van de
JGZ. Daarnaast zijn de resultaten van het Delphionderzoek geïntegreerd in de e-learning.
Focusgroepgesprekken
De thema’s roken, alcohol en blowen uit ‘Praten met
uw kind’ zijn vervangen door de vijf meest genoemde
lastige situaties die naar voren zijn gekomen uit de
focusgroepgesprekken. De resultaten van de focus-
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groepgesprekken en hiermee de onderwerpen en
hoofdthema’s van de afleveringen van de e-learning
‘Gezonde afspraken met je kind’ zijn: 1) mijn kind
lust geen groente, 2) mijn kind zit veel te lang achter
de computer, 3) mijn kind snoept stiekem en heeft
constante behoefte aan tussendoortjes, 4) mijn kind
wil liever televisie kijken dan buitenspelen en 5) mijn
kind wil niet ontbijten. Letterlijke citaten uit de focusgroepen zijn in de e-learning verwerkt om optimaal
aan te sluiten bij het taalgebruik van de doelgroep.
Daarnaast zijn deze vijf lastige situaties weergegeven
in filmfragmenten (zie voor een voorbeeldfilmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=AprnX51tjDU en
http://www.youtube.com/watch?v=yZGRHQ07ICY).
Een andere belangrijke bevinding uit de focusgroepgesprekken is dat de moeders aangeven dat ze
verschillende problemen ervaren met betrekking tot
opvoeden. De meest voorkomende problemen zijn
het niet stellen van regels, het niet kunnen volhouden
van gemaakte afspraken/regels en niet consistent zijn.
Opbouw e-learning
De e-learning ‘Gezonde afspraken met je kind’ bestaat
uit vijf afleveringen van ongeveer 20 tot 30 minuten.
Per aflevering staat een van de lastige situaties uit het
dagelijks leven centraal. Elke aflevering is systematisch uitgewerkt en bevat filmfragmenten waarin een
lastige dagelijkse situatie in het gezond opvoeden van
het kind wordt geschetst, mogelijke oplossingen voor
deze moeilijke situatie worden aangedragen en een
evaluatie en succesverhalen van de ingevoerde oplossing worden getoond. Daarnaast bevat elke aflevering het overlegmodel, een uitleg, inhoudelijke achtergrondinformatie, tips en opdrachten.
Pilot van de interventie
Vijf moeders die deel hebben genomen aan de focusgroepgesprekken vonden de filmfragmenten in de
e-learning herkenbaar en zeiden baat te hebben bij de
informatie over en voorbeelden van de manier waarop
zij situaties thuis anders zouden kunnen aanpakken.
De inhoud en het niveau van de e-learning sloten goed
aan.
Procesevaluatie e-learning
De procesevaluaties van de e-learning uitgevoerd in
Gelderland en Noord-Limburg toonden aan dat van
de deelnemende ouders die toegang hebben gekregen
tot de e-learning respectievelijk 73 % en 70 % gestart is
met de e-learning. Hiervan heeft respectievelijk 42 %
en 41 % van de ouders alle vijf de afleveringen afgerond. De vormgeving en de inhoud van de e-learning
zijn in beide evaluaties positief gewaardeerd door ouders. De e-learning is door ouders beoordeeld met
een rapportcijfer 7. Er is geen verschil in rapportcijfer naar leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit van
ouders of gewichtstatus van het kind. Het merendeel van de ouders in Noord-Limburg die versie 2 van
de e-learning hebben gevolgd (70 %), geeft aan dat
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de e-learning (enigszins) geholpen heeft bij het maken van afspraken met hun kind omtrent voedingsen beweeggedrag. Dit aantal was lager in Gelderland
(47 %), waar ouders versie 1 hebben gevolgd. Ouders
motiveren hun antwoorden vooral met opmerkingen
die weergeven dat de e-learning toepasbaar is en hen
bewust maakt. Ouders geven aan dat de e-learning
goede tips en duidelijke instructies geeft. Het advies
om te overleggen met je kind en samen afspraken te
maken wordt vaak nuttig genoemd: ‘. . . via e-learning
werd duidelijk dat overleg over afspraken helpt’. In de
praktijk betekent dit echter niet dat ouders ook altijd
direct concrete afspraken over EBGG met hun kind
maakten. In veel gevallen waren ouders namelijk wel
tevreden over EBGG. Ouders motiveren hun antwoord
voornamelijk met de reden dat het in de thuissituatie
al goed gaat en ze geen verandering behoeven: ‘Nee,
omdat wij als ouders van mening zijn dat het prima
gaat binnen ons gezin en dit op dit moment voor ons
niet nodig is.’ ‘Wij hadden al goede afspraken.’
Uit beide onderzoeken blijkt dat 87 % van de ouders denkt dat de e-learning andere ouders helpt om
kinderen beter te stimuleren in gezond gedrag.

Beschouwing
Om opvoeding een rol te geven en ouders beter te
betrekken in bestaande interventies ter preventie van
overgewicht bij kinderen zijn twee opvoedingsinterventies ontwikkeld, te weten de webapp ‘Adviezen
voor een gezonde opvoeding’ en de e-learning ‘Gezonde afspraken met je kind’. Het doel van de webapp
is de integrale aanpak van overgewicht bij kinderen in
de wijk te versterken. Het doel van de e-learning ‘Gezonde afspraken met je kind’ is opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken en daarmee bestaande
interventies te verbeteren. Beide interventies beogen
ouders te ondersteunen met behulp van positieve opvoedingsvaardigheden, om zo hun kind te stimuleren
tot gezonde EBGG, hiermee een bijdrage te leveren
aan de preventie van overgewicht bij kinderen en de
ouderbetrokkenheid te verhogen. Beide interventies
zijn via internet gratis te gebruiken en in te zetten op
een tijd en plaats dat het voor ouders of professional
het beste uitkomt. Het aanbieden van beide interventies via het web lijkt ons een goede methode voor
de huidige tijd, omdat andere onderzoeken laten zien
dat ouders moeilijk te bewegen zijn tot deelname aan
voorlichtingsbijeenkomsten [18–20]. Het aanbieden
van interventies via het web is een goedkopere en
eenvoudigere methode.
Ouders en professionals zijn tevreden over beide
interventies. Resultaten van het implementatieonderzoek van de webapp laten zien dat de webapp bruikbaar is voor ouders en professionals. Professionals
zijn positief over de inhoud, vormgeving, relevantie
en eenvoud van de webapp. Ze vinden het prettig dat
ze een face-to-face introductie over de webapp hebben gehad, maar geven wel aan dat periodieke sti-

mulering om deze te gebruiken nodig zal zijn. Procesevaluatie van de e-learning toont aan dat de ontwikkelde e-learning zowel in Gelderland als in NoordLimburg door ouders positief wordt gewaardeerd. Zevenentachtig procent van de ouders denkt ook dat de
e-learning andere ouders helpt om hun kind te stimuleren tot gezond gedrag.
De bijdrage die de e-learning heeft geleverd aan het
maken van afspraken met hun kind omtrent voedingsen beweeggedrag is veel hoger bij ouders die versie
2 hebben gevolgd dan bij ouders die versie 1 hebben
gevolgd, respectievelijk 70 % en 47 %. Een verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat de verbeteradviezen van
de ouders die versie 1 hebben gevolgd, goed zijn verwerkt in versie 2. Het maakt duidelijk hoe nuttig het
is om in het ontwikkelproces van een interventie consequent verbeterslagen in te bouwen en te leren van
en beter aan te sluiten bij de gebruikers. De algemene
boodschappen uit de e-learning komen goed over en
worden zinvol gevonden. We hebben eveneens geleerd dat zeker als ouders geen hulpvraag hebben, een
grote groep van deze ouders naar aanleiding van de
e-learning geen concretere afspraken met hun kinderen maken. Dat betekent dat het voor een effectievere
of efficiëntere inzet van de e-learning ook zinvol is om
deze in te zetten op die plekken waar ouders wel een
potentiële hulpvraag hebben, bijvoorbeeld binnen de
JGZ.

Sterke kanten en beperkingen
Sterke kanten van beide opvoedinterventies zijn ten
eerste dat beide op systematische wijze, op basis van
de theorie, de gegeven context, en met input van
ouders en professionals ontwikkeld zijn. De adviezen
in de webapp zijn tot stand gekomen dankzij overeenstemming over de inhoud van de adviezen met
afgevaardigden van de verschillende professionals
zelf. De moeilijke dagelijkse situaties en quotes in de
voorbeeldfilmpjes en daaraan gerelateerde opdrachten in de e-learning zijn verkregen via de focusgroepgesprekken met moeders van kinderen tussen de acht
en dertien jaar oud uit lage SES-wijken, die van Nederlandse, Turkse en Marokkaanse afkomst zijn [14]. We
weten uit onderzoek dat deze groep ouders moeilijk
te betrekken is bij interventies en kinderen heeft met
het hoogste percentage overgewicht [30]. Door juiste
deze ouders te betrekken verwachten we dat veel
ouders zich kunnen identificeren met de vijf lastige
situaties die zijn weergegeven in de filmfragmenten
in de e-learning en zich hierdoor bereid voelen de
e-learning te volgen en open te staan voor het aanleren van nieuwe opvoedingsvaardigheden die hen in
deze moeilijke situaties kunnen helpen. Ten tweede
zullen ook de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van
de filmfragmenten in sterke mate bijdragen aan het
blijven volgen van de e-learning. Ten derde bestaat de
e-learning uit meerdere componenten (filmfragmenten, het overlegmodel, opdrachten en feedback, met
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een koppeling naar een schoolinterventie, gericht op
zowel gezonde voeding als beweging met stimulans
van ouders). Onderzoek toont aan dat multicomponentprogramma’s meer effecten hebben dan singlecomponentprogramma’s [7, 31]. Een vierde sterk punt
van beide interventies is dat deze via het internet gratis beschikbaar zijn. Hierdoor hebben professionals
en ouders toegang tot de interventies op een voor
hen geschikt moment, en kunnen ze er in hun eigen
tempo en op een zelfgekozen plaats (bijvoorbeeld
vanuit huis) mee aan de slag. Ten slotte zijn beide interventies eenvoudig te implementeren in bestaande
interventies ter preventie van overgewicht bij kinderen. Zowel het implementatieonderzoek van de webapp als de procesevaluatie van de e-learning laat tevredenheid zien bij respectievelijk professionals en
ouders.
Beide interventies kennen ook beperkingen. De
webapp is zowel via de smartphone, tablet, laptop als
via de computer te gebruiken, de e-learning vooralsnog uitsluitend via laptop of computer. Daarnaast bevatten de interventies nog geen voice-over of vertaling
naar het Engels of Arabisch, zodat de interventies nog
niet geschikt zijn voor ouders die de Nederlandse taal
niet of slecht beheersen. Daarnaast hadden de meeste
ouders die de e-learning hebben gevolgd geen hulpvraag met betrekking tot opvoeding en het stimuleren
van gezond voedings- en beweeggedrag bij hun kind.
Dit kan leiden tot een relatief lagere tevredenheid over
de e-learning. Zoals hierboven beschreven moeten we
nog uitzoeken bij welke groep ouders deze interventie
het beste kan worden ingezet.

Relatie met de Behaviour Change Ball
Net als de andere deelonderzoeken binnen CIAO past
het in dit artikel beschreven onderzoek in de Behaviour Change Ball (BCB) [32]. Binnen CIAO is dit onderzoek, gericht op het thema opvoeding en met de ontwikkeling van de twee opvoedtools, een innovatieproject. Innovatie staat in de kern van de door de CIAOpartners in Maastricht aangepaste versie van het gedragsveranderingsmodel, de BCB [32]. Innovatie dient
op operationeel niveau, door professionals te worden
vormgegeven. Voor de gedragsverandering die nodig
is om tot innovatie en tot ontwikkeling en implementatie van interventies te komen, zijn drie hoofdkwaliteiten uit de bal nodig, te weten Capacity, Opportunity
en Motivation (ofwel het COM-B-systeem). Deze aspecten zijn ook voor het hier beschreven onderzoek
van toepassing. In het onderzoek is bekeken of de
interventie aansluit bij de ‘capacity’ en ‘motivation’
van de gebruikers. Verder is het van belang te zoeken naar de beste ‘opportunity’ voor de interventie,
namelijk hoe en waar beide interventies kunnen worden geïmplementeerd en ingezet. Met het vinden van
antwoorden op deze vragen kunnen onze interventies
nog beter geïmplementeerd worden.
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Implicaties voor de praktijk
De webapp is vrij toegankelijk via www.adviezenvoor
eengezondeopvoeding.nl en zal voor erkenning aangeboden worden aan het Loket gezond leven, zodat
deze verder verspreid kan worden.
Ook de e-learning is vrij toegankelijk via www.
gezondeafsprakenmetjekind.nl en kan eenvoudig
opgenomen worden in bestaande interventieprogramma’s ter preventie van overgewicht en obesitas
bij kinderen in de leeftijd van negen tot dertien jaar.
Binnen de JGZ kan de e-learning veel gerichter worden ingezet bij ouders met opvoedvragen en kinderen
met overgewicht. Binnenkort zal ook de e-learning
voor erkenning aangeboden worden aan het Loket
gezond leven, zodat deze verder verspreid kan worden. Naast een procesevaluatie is het effect van de
e-learning ook onderzocht in een clustergerandomiseerd onderzoek. De effectevaluatie is veelbelovend
en laat zien dat het volgen van de e-learning effecten
heeft op zowel het opvoedgedrag van ouders (meer
regels stellen en monitoren), als het voedingsgedrag
van het kind. Publicatie van de effectevaluatie zal
binnenkort elders volgen.

Conclusie
Dit artikel beschrijft de diverse onderzoeken die zijn
ingezet bij het ontwikkelen van twee opvoedinterventies: de webapp www.adviezenvooreengezondeopvoe
ding.nl en de e-learning www.gezondeafsprak
enmetjekind.nl. De eerste evaluatie laat zien dat
zowel de webapp als de e-learning positief wordt beoordeeld. Door inzet van beide interventies kunnen
ouders beter betrokken worden bij het verbeteren
van het voedings- en beweeggedrag van hun kind en
daarmee bijdragen aan de preventie van overgewicht
en obesitas. Beide tools zijn gratis en eenvoudig te
implementeren in bestaande interventies ter preventie van overgewicht bij kinderen en zullen binnenkort
aangeboden worden bij het Loket gezond leven.
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Samenvatting In Nederland wordt een integrale wijkgerichte aanpak (IWA) aangemoedigd om overgewicht
en obesitas bij kinderen tegen te gaan. Een bekend
voorbeeld van zo’n programma is JOGG (Jongeren Op
Gezond Gewicht). Uit literatuur blijkt dat programmaevaluatie belangrijk is bij het optimaliseren van
IWA’en. De afgelopen jaren zijn diverse evaluatieinstrumenten ontwikkeld om professionals hierbij te
helpen. Het is echter onduidelijk hoe bruikbaar deze
instrumenten in de praktijk zijn. Om de ervaringen
van professionals met programmaevaluatie en de evaluatie-instrumenten in kaart te brengen zijn focusgroepen en interviews afgenomen bij 32 professionals, onder wie programmamanagers en epidemiologen betrokken bij de JOGG-aanpak, en deskundigen
op het gebied van gezondheidsbevordering en evaluatie die niet betrokken zijn bij de JOGG-aanpak. Uit
de bevindingen blijkt dat programmaevaluatie wordt
belemmerd door onvoldoende tijd, budget en ervaring met de IWA, gebrek aan leiderschap, en beperkte
belangenbehartiging voor evaluatie. Hoger management geeft vaak prioriteit aan effectevaluatie, en niet
aan procesevaluatie en de opbouw van evaluatiecapaciteit. De evaluatie-instrumenten zijn nodig maar
te uitgebreid bevonden, gezien de beperkte middelen beschikbaar voor de evaluatie van een dergelijke
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veelomvattende aanpak. Het evalueren van een IWA
zoals JOGG vinden de respondenten belangrijk. Toch
zijn de meeste professionals er niet mee vertrouwd
en geven managers procesevaluatie vaak geen prioriteit, onder andere vanwege tijdgebrek en een beperkt
budget. Om de evaluatie van IWA te optimaliseren
zijn meer middelen nodig, net als coaching om evaluatievaardigheden van professionals te verbeteren.
Trefwoorden evaluatie · integrale aanpak · overgewicht · jongeren

Recommendations and improvements for the
evaluation of integrated community-wide
interventions approaches
Abstract Integrated community-wide intervention
approaches (IWAs) are implemented to prevent childhood obesity. A well-known example of such a programme is JOGG (‘Youth on Healthy Weight’). Programme-evaluation can improve IWAs, but professionals involved often struggle with its performance.
Evaluation tools have been developed to support
Dutch professionals involved in IWAs, however, it
is unclear how useful these tools are. We therefore
researched the perceived facilitators of and barriers to IWA programme-evaluation, and experiences
with the evaluation tool, by conducting interviews
and focus groups among 32 professionals, including
programme-managers, epidemiologists and experts.
Our findings showed that evaluation is hampered by
insufficient time, budget and experience with IWAs,
lack of leadership, and limited advocacy for evaluation. Managers often prioritise effect evaluations over
process evaluations and capacity building. The evaluation tools are perceived as valuable but too comprehensive, given the limited resources available for the
evaluation of such a comprehensive approach.
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Evaluating IWAs such as JOGG is found to be important but most professionals are unfamiliar with it and
management does not prioritise process evaluation
nor incentivize professionals to evaluate. To optimize
programme evaluation, more resources and coaching
are required to improve professionals’ evaluation capabilities and specifically the use of evaluation.
Keywords Evaluation · Integral approach · Obesity ·
Children

Inleiding
De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen is wereldwijd de laatste jaren enorm gestegen
[1]. Hoewel de aandacht voor preventie van obesitas bij kinderen ook is toegenomen, hebben preventie-inspanningen tot dusver weinig effect gehad [2,
3]. Voor de preventie van obesitas is het belangrijk
om zowel de individuele als de omgevingsdeterminanten van obesitas aan te pakken[4, 5] door middel van een integrale wijkgerichte aanpak (IWA). Deze
aanpak kenmerkt zich door de inzet van meerdere interventies, gericht op verschillende doelgroepen, in
meerdere settingen door verschillende professionals
[2, 5–7].
In Nederland is de nationaal gecoördineerde IWA
Jongeren op Gezond gewicht (JOGG) sinds 2010 in
meer dan honderd gemeenten geïmplementeerd.
Voor het optimaliseren van een IWA zoals de JOGGaanpak is de evaluatie van de gehele aanpak, de zogenaamde programmaevaluatie, onontbeerlijk, zoals
blijkt uit literatuur [8]. Programmaevaluatie start
reeds bij het ontwerp van een interventieprogramma
en volgt de implementatie ervan om het proces en
de effecten in kaart te brengen, om zo nodig de aanpak bij te kunnen sturen op basis van tussentijdse
bevindingen [8].
Door de complexiteit van een IWA is evaluatie ervan
een uitdaging. Professionals die verantwoordelijk zijn
voor deze evaluatie – de JOGG-regisseurs of epidemiologen – worstelen vaak met de uitvoering ervan [9–11].
Om hen te ondersteunen zijn er evaluatie-instrumenten – het evaluatiehandboek en een bijbehorende training – gemaakt en verspreid [12]. Het evaluatiehandKernpunten
●

●

●

Evaluatie is belangrijk bij het optimaliseren van
een integrale wijkgerichte aanpak.
Evaluatie wordt belemmerd door onvoldoende
tijd, budget en ervaring met de integrale wijkgerichte aanpak.
Door bestuurders en directies op strategisch niveau en managers op tactisch niveau ervan te
overtuigen dat de resultaten en voordelen van
evaluatie opwegen tegen de kosten, kan meer
draagvlak voor evaluatie worden gecreëerd.

boek is gebaseerd op een uitgebreide beoordeling van
bestaande nationale en internationale evaluatieraamwerken. Het handboek bevat het logisch-model voor
de JOGG-aanpak (‘JOGG-model’), oefeningen om evaluatiekennis en -vaardigheden te vergroten, een evaluatieplanningsmatrix, verschillende checklists en voorbeelden van evaluatie in de praktijk. De evaluatietraining bestaat uit vier modules die het evaluatieproces
zoals beschreven in het handboek volgen. Ondanks
de gegeven support blijft programmaevaluatie van de
JOGG-aanpak een uitdaging. Daarbij is het onduidelijk hoe bruikbaar het evaluatiehandboek en de training in de praktijk zijn.
Het doel van het hier beschreven onderzoek is
daarom tweeledig: 1) het onderzoeken van belemmerende en bevorderende factoren van programmaevaluatie van de IWA, en 2) het in kaart brengen van de
ervaringen van programmamanagers en epidemiologen met de aangeboden evaluatie-instrumenten.

Methode
Onderzoeksopzet
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van een zogenaamde framework approach. Voor de verkenning
van belemmerende en bevorderende factoren van de
programmaevaluatie van een IWA is het Behaviour
Change Wheel van Michie[13] gebruikt. Dit model is
toegepast bij de opzet van de interview-guide voor
de semigestructureerde interviews en de eerste analyse van de interviews. Het centrale onderdeel van
het Behaviour Change Wheel is het ‘COM-B-systeem’:
Capaciteit, Mogelijkheid (Opportunity), Motivatie en
Gedrag (Behaviour). Ter illustratie: Evaluatie (gedrag)
wordt mogelijk gemaakt wanneer de doelgroep (bijvoorbeeld programmamanagers) voldoende begrijpt
hoe het evaluatiehandboek toepast kan worden (capaciteit); voldoende tijd en financiële middelen heeft
om het evaluatiehandboek toe te passen (mogelijkheid); en een positieve houding heeft bij het gebruik
van het evaluatiehandboek (motivatie).
Voor het in kaart brengen van de ervaringen met
de evaluatie-instrumenten zijn de innovatiekenmerken uit de Diffusion of innovation-theorie van Rogers[14] gebruikt. Deze kenmerken waren leidend in
de structuur van het focusgroepgesprek en de eerste analyse van de data. Rogers (2002) gaat ervan
uit dat innovaties (bijvoorbeeld het evaluatiehandboek) eerder worden gebruikt als: 1) ze gemakkelijk
kunnen worden uitgeprobeerd (in dit geval als het
evaluatiehandboek kan worden gebruikt zonder grote
veranderingen of gevolgen in de organisatie); 2) het
relatieve voordeel van de innovatie groot is (als het
gebruik van het handboek minder tijd vereist dan de
huidige procedures of evaluatiehandleidingen); 3) de
innovatie verenigbaar is met de dagelijkse praktijk
van gebruikers (dat wil zeggen degenen die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie); 4) de innovatie niet
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complex is (als het evaluatiehandboek als makkelijk
te gebruiken wordt beschouwd); en 5) de resultaten
van het gebruik van de innovatie kunnen worden
waargenomen (als het gebruik van het handboek leidt
tot een betere afstemming van de behoeften van de
belanghebbenden). Aangezien de experts niet met het
evaluatiehandboek werken, lag de focus van hun focusgroep niet op hun eigen ervaringen, maar op hun
perceptie van het gebruik van het evaluatiehandboek
door programmamanagers en epidemiologen.

Onderzoekspopulatie
Voor dit onderzoek is ingezet op een zo gevarieerd mogelijke steekproef van deelnemers op basis van functie
en locatie [15]. Deelnemers voor de interviews waren
programmamanagers (n = 8) (de JOGG-regisseurs) en
epidemiologen (n = 7) betrokken bij de JOGG-aanpak,
afkomstig uit negen verschillende gemeenten, die tussen 2009 en 2013 zijn gestart met de JOGG-aanpak.
Deelnemers zijn geworven uit gemeenten die op dat
moment ten minste een jaar JOGG-gemeente waren
(n = 20) (fig. 1). Hiermee werd voorkomen dat deelnemers onvoldoende ervaring met en inzicht in de
JOGG-aanpak hadden.
De focusgroepen bestonden uit programmamanagers werkzaam bij de gemeente (n = 3) en epidemiologen in dienst van de GGD (n = 5) betrokken bij
een JOGG-gemeente (focusgroep FG1), en uit experts
(n = 5) op het gebied van gezondheidsbevordering en
evaluatie, maar niet betrokken bij de evaluatie van
een lokale JOGG-aanpak (focusgroep FG2). Wanneer
deelnemers niet aanwezig konden zijn bij de focusgroep, bijvoorbeeld door tijdgebrek, werd daarvoor in
de plaats een interview afgenomen (n = 4) (fig. 1).

JOGG-gemeenten in
januari 2014 (n = 60)

Onderzoeksnetwerk

Geïncludeerde JOGGgemeenten (n = 20)

Semigestructureerde
interviews met
professionals (n = 15)

Focus: ervaringen met
ontwerp en
implementae van
evaluae (capaciteit,
mogelijkheid, movae)

Focusgroep met
professionals (n = 8)

Focusgroep met
experts (n = 5)

Vervangende
interviews met
professionals (n = 2)

Vervangende
interviews met
experts (n = 2)

Dataverzameling
In de periode maart tot juni 2014 zijn semigestructureerde interviews afgenomen. Door de open vragen
werden de deelnemers in staat gesteld hun ervaringen te delen met betrekking tot het ontwerp en de
implementatie van de evaluatie van hun IWA [16]. In
januari en februari 2014 vonden de focusgroepen en
de vervangende interviews plaats. Twee weken voor
het plaatsvinden van de focusgroepen en interviews
ontvingen de deelnemers het evaluatiehandboek, om
ermee bekend te raken.
Om onze interpretatie van de semigestructureerde
interviews te verifiëren, kregen de respondenten een
samenvatting van het interview toegestuurd met de
vraag of ze het eens waren met de interpretatie dan
wel iets wilden veranderen of toevoegen. Zowel de focusgroepen als de interviews zijn opgenomen en letterlijk getranscribeerd door de interviewers.

Data-analyse
De transcripten van de semigestructureerde interviews, de focusgroepen en de vervangende interviews
zijn thematisch geanalyseerd met behulp van open
en axiale codering. Met open codering worden er
labels toegekend aan transcriptfragmenten, die zo
dicht mogelijk bij de inhoud van het fragment blijven. Bij axiale codering worden de gemaakte labels
vervolgens geordend in relevante categorieën. Die labels zijn daarna gegroepeerd op basis van de thema’s
uit de betreffende theoretische kaders, het Behaviour
Change Wheel van Michie[13] en de Diffusion of Innovation-theorie van Rogers [14]. Dit heeft bijgedragen
aan het structureren en herkennen van terugkerende
thema’s [17].

Resultaten
Ervaringen met de lokale JOGG-aanpak

Focus: gebruik van
het
evaluaehandboek

Figuur 1 Grafische weergave van de onderzoekspopulatie
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De experts in FG2 waren drie senior onderzoekers
op het gebied van de volksgezondheid van drie universiteiten, twee zelfstandig ondernemers (universitair geschoold in gezondheidsbevordering en als zelfstandige werkzaam als manager plaatsvervangend of
stafadviseur voor gemeenten, GGD’en en nationale instituten), een senioronderzoeker van een onderzoeksinstituut gespecialiseerd in overgewicht en een programmaevaluatiedeskundige werkzaam bij een universiteit.
Alle deelnemers hebben voorafgaand aan de interviews en focusgroepen een toestemmingsformulier
ondertekend.

Programmaevaluatie betreft het systematisch verzamelen van informatie over de activiteiten, kenmerken
en uitkomsten van een programma, met als doel er
een oordeel over te geven, de effectiviteit van het pro-
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gramma (tussentijds) te verbeteren en/of beslissingen
te nemen over toekomstige programmaontwikkeling
[18]. Aangezien de JOGG-aanpak wordt aangepast aan
de lokale context en de behoeften van belanghebbenden en beschikbare (financiële) middelen, verschillen
de opzet en de implementatie van de JOGG-aanpak
tussen gemeenten, als ook de evaluatie van het programma.
Uit de interviews kwamen vier typen van evaluatie
naar voren die binnen de JOGG-aanpak worden uitgevoerd: 1) een procesevaluatie gericht op de georganiseerde activiteiten; 2) een procesevaluatie gericht op
de kwaliteit van samenwerking met de implementatiepartners; 3) een tussentijdse evaluatie van gedragsverandering bij kinderen; en 4) effectevaluatie van overgewicht bij kinderen. Bijna alle programmamanagers
en epidemiologen gaven aan één of een combinatie
van deze evaluaties uit te voeren. Eén gemeente was
reeds bekend met IWA, voordat deze in 2008 begon
met de JOGG-aanpak. De respondenten van deze gemeente lieten door hun ervaring meer capaciteit zien
om een evaluatie uit te voeren; er werden meerdere
evaluatietypes uitgevoerd en er waren meer middelen
beschikbaar voor evaluatie dan in andere gemeenten
die in hetzelfde jaar met de JOGG-aanpak begonnen
waren.
Hoewel de meeste programmamanagers betrokken
waren bij de ontwikkeling van een evaluatieplan en
sommige betrokken waren bij data-analyse, waren ze
geen van allen betrokken bij de dataverzameling. Veel
programmamanagers zien het niet als hun taak om
de evaluatie te coördineren of zelf uit te voeren. Eén
programmamanager had de evaluatie uitbesteed aan
de GGD en aan universitaire studenten; ze wist niet
wie er betrokken waren bij de evaluatie van het programma, wat hun taken waren en wat ze voornemens
waren te meten.
Een dergelijke opvatting van een programmamanager over verantwoordelijkheid en rolvervulling in de
evaluatie zou kunnen verklaren waarom programmamanagers vaak niet deelnamen aan de aangeboden
evaluatietrainingen of waarom een epidemioloog zei
dat de evaluatiewerkgroep van de JOGG-aanpak uit
één persoon bestond, namelijk zijzelf. Een laag gevoel van verantwoordelijkheid voor evaluatie kan de
motivatie van alle betrokkenen doen afnemen.
‘Het is lastig als niemand zich verantwoordelijk
voelt [voor monitoring en evaluatie]. Wie zal er
dan de activiteitenmonitor [het instrument om
activiteiten in kader van IWA in te registreren]
voltooien? En wie zal er dan voor zorgen dat alle
gegevens worden verzameld en ingevuld?’
Epidemiologen waren meestal betrokken bij een
tussentijdse evaluatie van gedragsverandering of bij
een effectevaluatie van overgewicht bij kinderen,
waarin zij de nulmeting, de follow-updataverzameling
en de data-analyse uitvoerden.

Belemmerende en bevorderende factoren voor
programmaevaluatie
De in dit onderzoek geïdentificeerde belemmerende
en bevorderende factoren met betrekking tot programmaevaluatie zijn samengevat in tab. 1.
Kennis en vaardigheden
Een bevorderende factor voor evaluatie was volgens
verschillende programmamanagers duidelijke communicatie over evaluatie met belanghebbenden (bijvoorbeeld GGD, epidemiologen, medewerkers van
een sportcentrum, wethouders, schooldirecteuren).
Zij gaven aan dat het duidelijk overbrengen van de
relevantie en het afstemmen en bespreken van de
doelstellingen van evaluatie het belangrijkst waren.
‘We zijn begonnen met een vergadering voor alle
belanghebbenden [voor de evaluatieplanning],
om steun te creëren. In deze vergadering hebben
we doelen opgesteld . . . voor processen, gedrag
en uitkomsten . . . deelnemers konden aangeven
welke doelen zij het belangrijkst vonden.’
De meerderheid van de epidemiologen begrijpt het
belang van het opstellen van concrete evaluatiedoelstellingen voor hun IWA. Een belemmerende factor is
echter dat de meeste epidemiologen zich niet kundig voelden en niet aansprakelijk willen zijn voor het
niet behalen van dergelijke specifieke en onbereikbare
doelen:
‘[. . . ] daarvoor hebben we nog geen specifieke
doelstelling geformuleerd . . .
het blijft echt
moeilijk om een rekening gepresenteerd te krijgen voor doelen die uiteindelijk niet haalbaar
blijken.’
De meeste epidemiologen en programmamanagers
gaven aan het moeilijk te vinden om binnen de IWA
een volledige programmaevaluatie uit te voeren omdat ze alleen bekend waren met effectevaluaties.
‘Dit [de evaluatie van de JOGG-aanpak] is een
heel ander soort evaluatie dan ik gewend ben. Ik
heb hier geen ervaring mee en ik heb het gevoel
dat ik de expertise mis.’
Sommige geïnterviewden gaven daarom aan behoefte te hebben aan duidelijke richtlijnen en specificaties voor de opzet en uitvoering van de evaluatie
van hun specifieke IWA.
Support en financiering voor programmaevaluatie
Programmamanagers vonden de samenwerking met
een epidemioloog of onderzoeker een belangrijke
bevorderende factor voor de uitvoering van programmaevaluatie van de IWA. Daarnaast werd de beschikbaarheid van studenten, vrijwilligers, activiteitencoördinatoren en publiek-private partners als belangrijk gezien voor de dataverzameling voor evaluatie.
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Tabel 1 Belemmerende en bevorderende factoren, ervaren door programmamanagers en epidemiologen
Evaluatiedeterminanten factorena
Kennis en
vaardigheden

(+) Kennis en ervaring met evaluatie
(+) Begrijpen dat externe partijen betrokken moeten zijn bij het gezamenlijk opstellen van evaluatiedoelen
(+) Kennis over het belang van het maken van afspraken over de rolverdeling van het implementeren en evalueren van de doelen
(+/–) Bewustwording van de noodzaak om te communiceren over evaluatie met stakeholders, maar niet altijd investeren in dergelijke
communicatie
(–) Beperkte kennis en ervaring met evaluatie van IWA’en
(–) Beperkt begrip van terminologie (monitoring versus evaluatie versus onderzoek)
(–) Beperkte kennis en ervaring met procesevaluatie
(–) Beperkte kennis over waar support voor evaluatie te vinden is
(–) Niet op de hoogte van de noodzaak van evaluatieondersteuning voor IWA
(–) Niet beseffen dat evaluatie gemanaged moet worden

Support en
financiering

(+) Beschikbaarheid en goede samenwerking met een epidemioloog voor evaluatie van de expertise en verantwoordelijkheid voor de
evaluatie
(+/–) Beschikbaarheid van studenten, vrijwilligers, coördinatoren, publieke en particuliere partners om gegevens te verzamelen
(+/–) Externe partners hebben een belang in evaluatie en zijn gemotiveerd om deze uit te voeren
(–) Beperkte tijd om uitgebreide evaluaties uit te voeren
(–) Moeilijkheid om gegevens van bepaalde doelgroepen te verkrijgen
(–) Belanghebbenden kennen de JOGG-aanpak niet

Motivatie

(+) Er is interesse in evaluatie aangezien deze kan worden ingezet om de JOGG-aanpak te verbeteren en de doelen te behalen
(+) Gecombineerde persoonlijke interesse in evaluatie en obesitaspreventie bij kinderen en IWA’en
(+) De mogelijkheid om de resultaten te presenteren op nationaal niveau en de progressie te vergelijken met andere gemeenten
(+) Evaluatie als natuurlijk onderdeel van het werkproces
(+) Begeleiding door een evaluatiedeskundige (coach of trainer)
(+/–) Zich in staat voelen de evaluatie uit te voeren, na de eerste ervaringen
(+/–) Interesse vanuit de gemeente in effectevaluatie, maar niet in procesevaluatie
(–) Het wordt niet als hun taak beschouwd om de IWA te beoordelen
(–) Beperkte deelname aan de evaluatietraining en -bijeenkomsten georganiseerd bij het JOGG-hoofdkantoor
(–) Een uitgebreide evaluatiehandleiding, beschouwd als incompatibel met beschikbare middelen

a

Een factor fungeert als een belemmerende factor (–) als deze nog niet volstaat, als bevorderende factor (+) wanneer deze al wel volstaat en als een onzekere
factor (+/–) wanneer deze deels volstaat, of als deze soms als een belemmerende en soms als een bevorderende factor functioneert.

Op deze manier konden de programmamanagers tijd
en financiële middelen besparen:
‘De universiteit heeft gezegd dat ze graag bijdraagt aan de evaluatie van de JOGG-aanpak met
de inzet van een X-aantal studenten. En natuurlijk krijgen we hier ook ondersteuning van de
universiteit bij.’
Om te stimuleren dat de verantwoordelijkheid voor
evaluatie gedeeld wordt, werd het belangrijk geacht
dat externe partners een rol spelen bij de evaluatie.
Leerkrachten en directeuren van de basisscholen bleken bijvoorbeeld vaak geïnteresseerd te zijn in voeding, lichamelijke activiteit en het overgewicht van
‘hun’ kinderen, en stemden daarom in om mee te helpen met evaluatie. Daartegenover vonden sommige
programmamanagers het een belemmerende factor
om belanghebbenden te vinden die wilden deelnemen aan evaluatie, omdat de belanghebbenden vaak
niet wisten wat de JOGG-aanpak inhoudt.
‘Soms is het kwartje [wat de JOGG-aanpak is]
gewoon nog niet gevallen . . . Ik ben niet de
JOGG-aanpak, zij zijn het! De belanghebbenden,
de uiteindelijke doelgroep, de gemeenschap – zij
zijn de JOGG-aanpak!’
Een frequent door programmamanagers en epidemiologen genoemde belemmerende factor voor evaluatie is dat de financiële middelen onvoldoende waren voor implementatie van de IWA. Experts redene-
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ren echter dat het evaluatiebudget gemakkelijk van
financiers (dat wil zeggen gemeente, subsidiegevers)
verkregen zou kunnen worden, als programmaevaluatie in de initiële planning van de IWA wordt opgenomen en hiervoor financiering wordt aangevraagd.
Daarnaast bleek beperkte tijd een belangrijke belemmering. Programmamanagers gaven aan dat wanneer ze nieuwe activiteiten moesten opzetten en uitvoeren of wanneer er nog draagvlak gecreëerd moest
worden voor de integrale aanpak bij verschillende
stakeholders, hier prioriteit aan werd gegeven en er
nauwelijks tijd overbleef voor evaluatie. Er was vaak
geen tijd voor evaluatie in planningen meegenomen
en wanneer dit wel het geval was ontbrak het vaak
nog aan ervaring met evaluatie, waardoor die tijd
inefficiënt werd gebruikt. De meeste epidemiologen
vonden het daarom belangrijk om de tijd die nodig is
voor een goede evaluatie van tevoren te bepalen.
‘Het is vooral vóór de evaluatie begint belangrijk
de tijd te nemen en met elkaar te praten over
welke informatie we bijhouden, wat we registreren willen, wie zich verantwoordelijk voelt en wie
het gaat doen, en dit bespreken kost tijd.’
Om evaluatie meer haalbaar te maken, stelden programmamanagers van kleinere gemeenten voor om de
organisatie van de programmaevaluatie en de dataverzameling op regionaal niveau te regelen. Op deze manier kunnen kennis, hulpmiddelen en instrumenten
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(bijvoorbeeld vragenlijsten) op het gebied van evaluatie worden gedeeld.
Motivatie van programmamanagers en epidemiologen
voor programmaevaluatie
De belangrijkste motivaties van programmamanagers
en epidemiologen om te evalueren waren: interesse
in preventie van obesitas bij kinderen en het belang
van IWA; evaluatie zien als een natuurlijk onderdeel
van het werkproces; toenemende verantwoordelijkheid voor de JOGG-aanpak met betrekking tot de wethouders en de raad; begrijpen waarom de JOGG-aanpak effectief is; motiveren van belanghebbenden om
deel te nemen aan de JOGG-aanpak; veilig stellen van
middelen voor de JOGG-aanpak; en de mogelijkheid
om de resultaten op nationaal niveau te presenteren
en te vergelijken met andere gemeenten.
‘. . . Het is gewoon erg leuk om te werken aan een
project dat het goed doet en een nationale reputatie heeft. Als de resultaten van onze aanpak
tijdens een nationaal congres worden genoemd,
dan is het erg leuk om te horen dat onze JOGGaanpak het zo goed doet. Het is dikwijls heel
hard werken en we zijn er echt op aan het ploeteren, maar het geeft nog steeds energie.’
Een aspect dat motivatiegebrek voor evaluatie kan
veroorzaken, een belangrijke belemmerende factor, is
de sterke focus van het strategisch management (wethouders) en het tactisch management (afdelings- of
sectormanagers) op de implementatie van de IWA en
de desinteresse voor de evaluatie ervan. Vooral in
kleinere gemeenten gaven de geïnterviewden aan dat
het management het niet de moeite waard vond om
schaarse middelen te verplaatsen van implementatie
naar het uitvoeren van proces-, tussentijdse of effectevaluaties.
‘Ik redeneer in het belang van mijn mensen, en
zij hebben geen interesse in dergelijke monitoring, ze hebben interesse in beleidsmaatregelen,
activiteiten, drijfveren, enzovoort . . . Dus dat is
mijn prioriteit.’
‘Als een gemeente het belang ervan niet herkent [het uitvoeren van de evaluatie volgens het
evaluatiehandboek], dan gebeurt het niet.’

Gebruik en verwachtingen van het
evaluatiehandboek
Ondanks het beperkte gebruik waren de meeste respondenten positief over het evaluatiehandboek; het
werd beschouwd als een relevante en waardevolle ondersteuning bij de planning en uitvoering van de programmaevaluatie van de IWA.
Redenen voor het beperkte gebruik van het evaluatiehandboek waren onder andere dat het te uitgebreid
was en dat met het volgen van de genoemde evaluatiestappen de beschikbare tijd of het budget zoals

voorgesteld in het handboek (10–15 % van de totale
programmabegroting) zeker zou worden overschreden. Een andere reden voor het beperkte gebruik was
dat het moeilijk was de aanpak van de evaluatie af te
stemmen met de raad en wethouders, die een focus
hebben op effectevaluatie.
‘De gemeenteraad wilde een vermindering van
BMI zien tegen elke prijs [. . . ] de wethouder zijn
hoofd ligt op het blok’.
Sommige respondenten waren positief over de opgenomen tijdlijn voor het verwezenlijken van de programmadoelen. Ze gaven aan dat dit hielp met het
scheppen van de juiste verwachtingen bij de belanghebbenden. Sommige programmamanagers en epidemiologen vonden het JOGG logisch-model bijzonder relevant, terwijl andere zeiden dat het meer faciliterend was om hun eigen logisch-model te ontwikkelen. Bovendien suggereerden experts dat het logischmodel als richtlijn voor de planning van programmaevaluatie zou kunnen worden gebruikt.
Alle respondenten waren van mening dat het evaluatiehandboek zeer nuttig kan zijn, maar dat de voorgestelde evaluatieaanpak te lineair, theoretisch en allesomvattend is voor de dagelijkse praktijk. Om het
handboek te verbeteren stelden deskundigen voor de
nadruk te leggen op de betrokkenheid van belanghebbenden bij het ontwerpen en evalueren van het
programma. Op deze manier kunnen de ambities en
verwachtingen van verschillende stakeholders in de
gemeenschap op elkaar worden afgestemd. Tevens
draagt dit bij aan het implementeren van bottom-upstrategieën en het betrekken van de gemeenschap.

Beschouwing
Evaluatie van de integrale aanpak vraagt om bepaald
gedrag van professionals en beleidsmakers. Om dit
gedrag in kaart te brengen kan gebruikgemaakt worden van de Behaviour Change Ball, zoals beschreven
staat in het artikel ‘Van fictie naar actie: naar een politiek-bestuurlijk gedragen integrale aanpak van overgewicht’ (opgenomen in dit themanummer). De Behaviour Change Ball is gebaseerd op het eerder beschreven model Behaviour Change Wheel, dat heeft
geholpen bij de opzet van het hier beschreven onderzoek. Centraal in de Ball staan Capability (capaciteit),
Opportunity (mogelijkheid) en Motivation (motivatie)
(COM) die het gedrag (Behaviour) verklaren (COM-B),
toegepast op de integrale aanpak.
Onze belangrijkste bevindingen wijzen erop dat degenen die zijn aangewezen om de programmaevaluatie op te zetten en/of uit te voeren – de programmamanagers en epidemiologen –: 1) vaak geen specifieke kennis en vaardigheden hebben (capaciteit);
2) beperkte tijd en financiële middelen hebben, en
weinig steun van het management ervaren (mogelijkheid); en 3) zelden intern en/of extern gemotiveerd
zijn (motivatie) om een programmaevaluatie uit te
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voeren. Tevens bleek dat professionals betrokken bij
een IWA vaak geen gebruikmaken van het evaluatiehandboek en dat de evaluatietrainingen matig werden
bijgewoond – vooral door programmamanagers. We
zullen deze bevindingen nu bespreken en aanbevelingen doen om de programmaevaluatie te verbeteren.
Allereerst, programmamanagers begrijpen weliswaar het belang van evaluatie, maar investeren niet
in de uitvoering ervan. Een gebrek aan tijd en misvattingen over verantwoordelijkheden kan dit verklaren.
Programmamanagers voelden zich vaak gedwongen,
door gemeente of financier, om een keuze te maken
tussen tijd investeren in implementatie of in evaluatie
en dan gaven ze de prioriteit vaak aan implementatie. Als zij kozen voor evaluatie, lag de nadruk vaak
op de uitkomsten in plaats van op het proces. Het
hebben van onvoldoende kennis en vaardigheden
voor de uitvoering van programmaevaluatie lijkt de
beperkte betrokkenheid van programmamanagers te
verklaren[9, 19], alsook verwachtingen over wie voor
de evaluatie verantwoordelijk is. Vaak werden epidemiologen gezien als evaluatiedeskundigen en werden
ze daarom beschouwd als verantwoordelijk voor de
evaluatie. Epidemiologen voelden zich echter niet
vaardig genoeg om deze rol te vervullen, aangezien
programmaevaluatie van een IWA zoals JOGG nieuw
voor hen was.
Ten tweede, tijd, personeel en geld werden onvoldoende toegewezen aan evaluatie. Bovendien bleek
het genereren van evaluatiebudget moeilijk te zijn.
Belangrijke redenen hiervoor zijn het gebrek aan kennis over evaluatie en het beperkte besef van het belang
van evaluatie. Een andere reden voor beperkt beschikbare middelen voor evaluatie is het gebrek aan publiek-private partnerschappen op lokaal niveau. Wanneer particuliere partijen activiteiten financieren kan
het budget van de gemeente worden toegewezen aan
programmamanagement en evaluatie. Wanneer particuliere partijen niet betrokken zijn wordt het IWAbudget voornamelijk toegewezen aan de implementatie.
Ten derde zijn er ook professionals die gemotiveerd
zijn om te evalueren: dit waren vooral epidemiologen
die het belang van evaluatie voor de uitvoer van een
IWA zagen of die een persoonlijke interesse hadden
in preventie van obesitas bij kinderen. Deze gemotiveerde professionals werden echter vaak gedemotiveerd door management op strategisch en tactisch
niveau, dat onvoldoende middelen aan de IWA toewees en meer interesse toonde voor implementatie
dan evaluatie.
Een gebrek aan tijd, verwachtingen omtrent verantwoordelijkheden en beperkte toewijzing van budget voor evaluatie dragen bij aan het beperkte gebruik
van het evaluatiehandboek en het volgen van de training. Hoewel het evaluatiehandboek werd gezien als
een handig hulpmiddel voor meer concrete en praktische programmaevaluatie, werd het beschouwd als te
veelomvattend en lineair voor praktisch gebruik.
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De Behaviour Change Ball zou van meerwaarde
kunnen zijn bij het meer structureel toepassen van
het evaluatiehandboek en de bijbehorende trainingen.
De Behaviour Change Ball geeft suggesties voor interventies en beleidsopties die ingrijpen op het COM-Bsysteem. Om het gebruik van het evaluatiehandboek
en de trainingen te stimuleren, zou volgens de Behaviour Change Ball onder andere het gebruik van het
handboek en de trainingen als voorwaarde gesteld
kunnen worden door bijvoorbeeld de gemeente of
het landelijke JOGG-bureau.

Aanbevelingen voor de praktijk
Allereerst bevelen wij aan te investeren in het creëren van draagvlak voor evaluatie door management
op strategisch en tactisch niveau ervan te overtuigen
dat de resultaten en voordelen van evaluatie opwegen
tegen de kosten die verband houden met de planning
en het uitvoeren van programmaevaluatie. Programmamanagers en epidemiologen kunnen bijvoorbeeld
benadrukken dat, zoals beschreven staat in literatuur,
evaluatie positieve gevolgen heeft voor de voortzetting
van het programma, omdat het financiers en beleidsmakers inzicht geeft in processen en het programma
steeds verder wordt geoptimaliseerd, waardoor de effecten ervan ook zullen toenemen [13, 20].
Ten tweede is het belangrijk dat de vaardigheden
en kennis van programmamanagers en epidemiologen wat betreft de evaluatie van een IWA vergroot
worden. Het is belangrijk dat ze leren hoe ze programmaevaluatie kunnen plannen en uitvoeren, en hoe ze
belanghebbenden bij het evaluatieproces kunnen betrekken. Daartoe wordt programmamanagers en epidemiologen die aan een IWA werken aangeraden om
een uitgebreide evaluatietraining te volgen. Tevens
wordt gemeenten die een IWA willen inzetten aanbevolen om programmamanagers en epidemiologen te
ondersteunen bij de kennis- en expertiseontwikkeling
ten behoeve van de evaluatie. Er kan ook gedacht
worden aan het uitnodigen van onderzoekers met ervaring in procesevaluatie om de programmamanagers
en epidemiologen bij het proces te ondersteunen.
Ten derde raden we aan om duidelijke afspraken te
maken over de rol en verantwoordelijkheden van de
belanghebbenden binnen de IWA-evaluatie. Hiervoor
is het belangrijk dat de belanghebbenden in gesprek
gaan over welke evaluatiedoelen er moeten worden
nagestreefd. Op deze manier kunnen de ambities en
verwachtingen van verschillende stakeholders in de
gemeenschap op elkaar worden afgestemd. Het is belangrijk dat programmamanagers zich realiseren dat
de evaluatie hun leiding vereist en dat zij de planning
en (de leiding over) uitvoering van de procesevaluatie op zich nemen. Het communiceren van een tijdlijn voor het verwezenlijken van de programmadoelen
kan een hulpmiddel zijn bij het scheppen van de juiste
verwachtingen bij de belanghebbenden. Het is wenselijk dat epidemiologen de evaluatie van de uitkomsten
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leiden, en daarbij de methodologie en meetinstrumenten voor evaluatie opstellen, en een inhoudelijke
rol spelen bij het betrekken van belanghebbende partijen (door middel van het definiëren van de behoeften en middelen). Beleidsmakers zouden betrokken
kunnen worden bij de evaluatie van de gemeentelijke
structuur en organisatie, en het specificeren van het
gemeentebudget. Communicatie tussen alle belanghebbenden over wie wat doet is van cruciaal belang.
Ten vijfde raden we aan ervoor te zorgen dat er
budget wordt toegewezen aan evaluatie. Dit kan worden bereikt door private belanghebbenden erbij te betrekken en beslissingen te nemen over het creëren en
toekennen van budget voordat de evaluatie wordt uitgewerkt [21]. Daarom raden we programmamanagers
aan om het belang van evalueren met relevante belanghebbenden van de IWA te bespreken, het evaluatieplan in samenspraak met hen op te stellen en
vervolgens met alle belanghebbenden te delen. Daarnaast is het van belang dat er tijdens dit proces een
heldere en breed gedragen rolverdeling is tussen de
verschillende belanghebbenden. Wanneer meerdere
belanghebbenden betrokken zijn bij het plannen en
uitvoeren van de evaluatie van het programma, is het
waarschijnlijker dat er aan noodzakelijke voorwaarden voor programmaevaluatie wordt voldaan.
Daarnaast is het aan te raden om de dialoog over
evaluatie binnen de gemeente te bevorderen. Dit kan
worden bereikt door de evaluatie van programma’s in
beleidsdocumenten te standaardiseren en evaluatiewerkgroepen op te stellen. Het JOGG-bureau kan deze
dialoog stimuleren door van gemeenten te verlangen
een meer specifiek evaluatiebudget aan de beschrijving van de JOGG-aanpak toe te voegen. Zij zouden
ook de relevantie van programmaevaluatie voor het
succes van de JOGG-aanpak moeten bespreken in de
eerste verkennende gesprekken tussen de JOGG-accountmanager en de tactisch manager die beslist of
de gemeente zal deelnemen aan de JOGG-aanpak.
Ten slotte zijn bottom-upstrategieën noodzakelijk,
zoals het betrekken van de wijk en lokale belanghebbenden, en het afstemmen van hun ambities en verwachtingen rondom evaluatie. Het toewijzen van een
coach aan de lokale IWA-organisatie kan een waardevolle manier zijn om deze bottom-upstrategieën uit te
voeren. Deze evaluatiecoach kan de programmamanager en de epidemioloog ondersteunen bij het betrekken van de gemeenschap (doelgroep en belanghebbenden) om het belang van evaluatie op operationeel, tactisch en vooral strategisch niveau te vergroten
(om budget te verkrijgen) en ondersteuning te geven
door het evaluatiehandboek in de lokale context toe
te passen.

Sterke en zwakke punten van het onderzoek
De sterke punten van dit onderzoek zijn het open karakter van de interviews en de heterogeniteit van de
data. Hoewel de respondenten wisten dat ze geïnter-

viewd zouden worden over de evaluatie van JOGG, en
sommigen de vragen voorafgaand aan het interview
hadden ontvangen, leken ze geen moeite te hebben
met het verstrekken van gevoelige gegevens en waren ze niet geneigd sociaal-wenselijke antwoorden te
geven [15]. Doordat de respondenten bij de IWA verschillende rollen hadden en zij zowel kleine als grote
gemeenten in vijf verschillende provincies representeerden, werd een goed overzicht verkregen van belemmerende en bevorderende factoren van evaluatie.
Een zwak punt van dit onderzoek is dat er niet is
gesproken met beleidsmakers of beslissers, mensen
die het draagvlak en de financiering binnen deze gemeenten mogelijk moeten maken. Voor een vervolgonderzoek zou het zeer interessant zijn om ook hun
kijk op programmaevaluatie en wat zij zien als belemmerende of bevorderende factoren voor evaluatie in
kaart te brengen.
De respondenten van dit kwalitatieve onderzoek
gaven inzicht in een belangrijk nog onbesproken probleem bij de opzet en uitvoer van de IWA’en in Nederland. Het is aan te raden om een kwantitatief vervolgonderzoek te doen met een groter aantal respondenten om te achterhalen wat de daadwerkelijk omvang is
van het ‘evaluatieprobleem’ en welke belemmeringen
er mogelijk nog meer aandacht behoeven om evaluatie van IWA’en te stimuleren.
Hoewel de dataverzameling in 2014 plaatsvond zijn
de resultaten van dit onderzoek anno 2017 nog steeds
toepasbaar. Er zijn gemeenten die aan het opstarten
zijn als JOGG-gemeente of al enige tijd bezig zijn als
JOGG-gemeente maar hun evaluatie nog niet volledig ingevuld hebben. De resultaten van dit onderzoek
kunnen opstartende gemeenten nuttige handvatten
bieden.

Conclusie
Programmaevaluatie is een belangrijk element van de
IWA, zoals de JOGG-aanpak, maar wordt in de complexe politieke omgeving vaak weggelaten. Evaluatie wordt vaak beschouwd als te uitgebreid of te zeer
gefocust op de uitkomsten. Bovendien worden de
meeste middelen toebedeeld aan implementatie en
niet aan evaluatie. Daarnaast is het evalueren van
de IWA nieuw voor veel professionals en wordt het
niet goed gemanaged. Dit wetende lijkt een evaluatiehandboek niet toereikend om programmaevaluatie
te stimuleren. Het nut van het evaluatiehandboek kan
toenemen door van evaluatie een prioriteit te maken,
beloningen voor evaluatie te geven en gemeenten aan
te moedigen om organisatorische voorwaarden, zoals
voldoende tijd en middelen, aan te passen.
Dankbetuiging Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw
(projectnummer 2001000011). Dit artikel is gebaseerd op
het Engelstalige artikel: Koperen TM van, Renders CM, Spierings EJ, et al. Recommendations and improvements for the
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Samenvatting Overgewicht en obesitas bij kinderen
vormen een belangrijk en complex volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door verschillende
met elkaar samenhangende individuele- en omgevingsfactoren. Preventie van overgewicht vraagt dan
ook om een integrale aanpak, waarbij zowel de sociaal-culturele, economische en fysieke omgeving, als
de kinderen en hun ouders zelf worden betrokken.
Belangrijk bij het optimaliseren van deze integrale
aanpak is de evaluatie ervan: een continu proces van
ontwerpen, testen/monitoren, reflecteren en aanpassen.
Binnen het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht
(CIAO) zijn vijf deelonderzoeken uitgevoerd, met als
doel meer inzicht te geven in de relevante factoren die
de integrale aanpak kunnen optimaliseren, namelijk
politiek draagvlak, implementatie, opvoedingsondersteuning, sociale marketing en evaluatie. Deze deelonderzoeken hebben concrete instrumenten opgeleverd die de kans op een succesvolle integrale aanpak
kunnen vergroten.
Het doel van dit praktijkonderzoek is inzicht te geven
in de manier waarop de kennis en de eindproducten
van de vijf CIAO-onderzoeken verspreid en duurzaam
geïmplementeerd kunnen worden, met als uiteindelijk doel het ondersteunen van gemeenten bij de aanpak van preventie van overgewicht en obesitas bij kinderen. De verspreiding van de producten zal plaatsvinden via de websites van de implementatieorganiT. M. van Koperen () · A. J. G. Wirix · C. M. Renders ·
A. J. Schuit · J. C. Seidell
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saties, Nederlandstalige artikelen in relevante vakbladen, de adviseurs van de implementatieorganisaties,
masterclasses, netwerkbijeenkomsten, congressen en
trainingsmodules.
Trefwoorden implementatie · evaluatie · preventie ·
overgewicht · jongeren

Dissemination and implementation of the
insights and products of the CIAO study
Abstract Overweight and obesity in children is a serious and very complex public health issue. It is
caused by various interrelated individual and environmental factors. Prevention of obesity calls for an
integrated approach at neighborhood level, aiming at
both a healthy environment and at children and parents themselves. Important for the implementation
of this complex approach is evaluation: a continuous
process of designing, testing/monitoring, reflecting
and adapting.
The five sub-studies within the Consortium Integrated
Approach Overweight (CIAO), on implementation, integrated policy, parenting styles, social marketing
strategies, and evaluation, all aimed to provide more
insight into what factors are important in facilitating
and optimizing one of the key elements within such
an approach. Each of these studies have delivered
concrete ‘products’ that can increase the chance of
a successful integrated approach.
The aim of the project is to sustainably implement
and disseminate the knowledge and products established by CIAO, with the ultimate aim of supporting
municipalities in preventing overweight and obesity
in children. The dissemination of the products will
take place through the websites of the implementation organizations, via Dutch-language articles in relevant journals, through advisors of the implementa-
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tion organizations, organized masterclasses, network
meetings, congresses and training modules.
Keywords Implementation · Evaluation · Prevention ·
Overweight · Youth

Achtergrond
Overgewicht en obesitas bij kinderen vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem [1, 2]. Het wordt
veroorzaakt door een complex geheel van elkaar
beïnvloedende persoonlijke en omgevingsfactoren
[3–5]. Preventie van overgewicht vraagt dan ook om
een integrale aanpak die gericht is op de kinderen en
hun ouders zelf, en op de omgeving waarin zij wonen en spelen, zodat de gezonde keuze gemakkelijker
wordt gemaakt [2, 6–8].
De integrale community-brede interventieaanpak
wordt vaak als de meest effectieve strategie voor de
aanpak van overgewicht bij kinderen beschouwd.
Deze aanpak kenmerkt zich door de inzet van meerdere interventies, gericht op verschillende doelgroepen, in meerdere settingen in de omgeving door verschillende professionals [2, 9–13]. Belangrijk bij het
optimaliseren van deze integrale aanpak is programmaevaluatie: een continu proces van 1) ontwerpen,
2) testen/monitoren, 3) reflecteren en 4) aanpassen,
dat al start vanaf de ontwerpfase van de integrale
aanpak en vervolgens parallel loopt aan het implementatieproces [14]. De vijf deelonderzoeken binnen
het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO)
hadden elk als doel meer inzicht te geven in de factoren die van belang zijn bij het faciliteren en optimaliseren van een specifiek element binnen een dergelijke
aanpak. De deelonderzoeken betroffen het politieke
draagvlak, de implementatie, de opvoedingsondersteuning, de sociale marketing en de evaluatie, en
hebben elk gebruikgemaakt van de vier stappen van
de programmaevaluatie [14].

Implementatie van de producten van CIAO
Binnen elk deelonderzoek van CIAO zijn er instrumenten ontwikkeld, en belemmerende en bevorderende factoren en randvoorwaarden naar voren gekomen om de specifieke elementen binnen de integrale
community-brede aanpak vorm te geven.
Om ervoor te zorgen dat ook andere gemeenten of
wijken gebruik kunnen maken van deze bevindingen
en instrumenten is ondersteuning van implementatiepartners onontbeerlijk. Zoals uit de vijf deelonderzoeken naar voren komt zijn daarvoor drie redenen:
1) er dient vaak een vertaling van de theoretische inzichten naar praktische instrumenten voor professionals plaats te vinden en er zijn soms ook aanvullende
competenties van professionals nodig, 2) in het kader
van verdere optimalisatie moet de implementatie gepaard gaan met een proces van monitoren, reflecteren
en evalueren, waar implementatiepartners bij kunnen
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ondersteunen, en 3) er moet sprake zijn van eigenaarschap van de verschillende instrumenten.
Het doel van dit praktijkonderzoek is inzicht te geven in de manier waarop verspreiding en duurzame
implementatie van kennis en eindproducten van de
vijf CIAO-onderzoeken zo goed mogelijk kunnen worden vormgegeven. Hierbij wordt aangesloten op de
behoeften vanuit de praktijk, met als uiteindelijk doel
gemeenten te ondersteunen bij de aanpak gericht op
het voorkomen van overgewicht en obesitas bij kinderen.

Methode
Ontwerp en dataverzameling
Het praktijkonderzoek is uitgevoerd volgens een kwalitatief onderzoeksontwerp, door middel van verkennende gesprekken met stakeholders en een partneroverleg. De verspreiding en implementatie van de opgedane kennis en de producten van CIAO vindt plaats
in twee fasen. In de eerste fase worden behoeften
en mogelijkheden voor implementatie afgestemd met
nationale implementatieorganisaties. Deze fase staat
in het teken van behoeften bepalen, het vaststellen
van eigenaarschap, het afstemmen van verspreiding
van producten via de kanalen van de implementatieorganisaties en van optimalisatie van de verschillende
instrumenten, de vertaling van theorie naar praktijk.
Tijdens de gesprekken zijn deze thema’s bevraagd.
In de tweede fase wordt de verspreiding, zoals besproken met de implementatiepartners, daadwerkelijk uitgevoerd. Besproken is welke producten geïmplementeerd zullen worden, waar dit zal gebeuren
en wie de uiteindelijke afzender van deze producten
wordt. Het onderzoek is gedurende de periode oktober 2016 tot december 2017 uitgevoerd.

Onderzoekspopulatie
De verkennende gesprekken en het partneroverleg
zijn gehouden met adviseurs van de implementatiepartners JOGG, Pharos ‘Gezond in . . . ’, RIVM-Centrum
Gezond Leven (CGL), Kenniscentrum Sport (KCS) en
de Netherlands School of Public and Occupational
Health (NSPOH).

Resultaten
Fase 1
In Fase 1 hebben de implementatieorganisaties en
belanghebbende lokale organisaties kennisgenomen
van de producten en uitkomsten van de vijf CIAOdeelonderzoeken. Uit de verkennende gesprekken
bleek dat zij interesse hebben in meerdere producten
van CIAO, zoals het evaluatiehandboek, een checklist voor politiek draagvlak, een instrument voor socialenetwerkanalyse, diverse meetinstrumenten ter
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Tabel 1 Overzicht van de producten van CIAO per deelonderzoek
Thema

Producten

Evaluatie

Evaluatiehandboek (https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/evalueren-gemeente-en-wijk/stappenplan-evalueren)
Evaluatietrainingen

Politiek draagvlak

Checklist politiek draagvlak

Implementatie

Instrument socialenetwerkanalyse
Diverse meetinstrumenten

Opvoedingsondersteuning

E-learning ‘Gezonde afspraken met je kind’ (http://www.gezondeafsprakenmetjekind.nl/welkom/?L=0)
Webapp ‘Adviezen voor een gezonde opvoeding’ (http://adviezenvooreengezondeopvoeding.nl/)

Sociale marketing

Watercampagne

ondersteuning van implementatie, een e-learningmodule ‘Gezonde afspraken met je kind’, de webapp
‘Adviezen voor een gezonde opvoeding’, en diverse
inzichten in de vorm van artikelen, trainingen en
workshops. Ook kwam uit de verkennende gesprekken naar voren dat een aantal instrumenten, zoals
de checklist voor politiek draagvlak en het socialenetwerkanalyse-instrument, in hun huidige staat te
theoretisch zijn voor implementatie in de praktijk en
dat deze eerst een vertaalslag behoeven voor ze door
praktijkprofessionals gebruikt kunnen worden.
In het partneroverleg, waarbij verscheidene implementatieorganisaties en onderzoekers van CIAO aanwezig waren, hebben de implementatieorganisaties
afstemming gerealiseerd, onderling en met CIAO, over
gebruik en verspreiding van de producten en de opgedane kennis. Tevens zijn er afspraken gemaakt over
de overdracht van producten en eigenaarschap.
Uit de verkennende gesprekken en het partneroverleg kwam naar voren dat de bevindingen en producten
van het deelonderzoek sociale marketing reeds zijn
geïmplementeerd door zowel uitvoerende landelijke
organisaties als enkele lokale organisaties. Tevens is
een deel van de instrumenten inmiddels al weer bijgesteld en vernieuwd.
In Fase 1 zijn diverse instrumenten aangepast, meer
praktisch gemaakt, zodat deze bruikbaar zijn voor verdere verspreiding in Fase 2. Zo is onder andere het
evaluatiehandboek aangepast, zodat dit als geheel of
in delen te gebruiken is door andere integrale wijkgerichte programma’s, ongeacht het gezondheidsprobleem.

Fase 2
Fase 2 richt zich op het verspreiden en benutten van
kennis en producten van CIAO. Een overzicht van de
CIAO-producten is te vinden in tab. 1. Bestaande informatie op de websites van de implementatieorganisaties met betrekking tot het creëren en behouden
van politiek draagvlak, monitoring en evaluatie, ouderbetrokkenheid en implementatie zijn op basis van
de CIAO-kennis geoptimaliseerd.
Professionals op lokaal niveau (de programmamanagers van grote integrale programma’s zoals JOGG
en het ‘Gezond in . . . ’ programma van Pharos), de
beleidsmedewerkers van gemeenten van de sectoren

volksgezondheid, sport en sociale zaken, GGD’en,
sportservicebureaus en ROS’en zijn door de implementatiepartners geïnformeerd over de beschikbare
CIAO-eindproducten via nieuwsbrieven en contactmomenten. Hetzelfde geldt voor onderzoekers van
de Academische Werkplaatsen die betrokken zijn bij
CIAO en epidemiologen van de GGD. Verspreiding
van beschikbare kennis en inzichten onder de professionals op lokaal niveau met betrekking tot de
integrale aanpak heeft plaatsgevonden door middel
van presentaties bij netwerkbijeenkomsten van de implementatieorganisaties; het geven van masterclasses
over implementatie, evaluatie en politiek draagvlak
van de integrale aanpak voor GIDS-contactpersonen
en JOGG-regisseurs; meerdere blogartikelen op diverse online platforms; en presentaties en workshops
op het Nederlands Congres voor Volksgezondheid
(NCVGZ).

Producten voor de evaluatie
Het evaluatiehandboek biedt een stapsgewijze opzet van de planning en uitvoering van het evaluatieproces. Het handboek is (na een uitgebreide
wetenschappelijk analyse van mogelijke evaluatiestappenplannen) in samenwerking met gemeenten
en JOGG gemaakt. Het bevat doelen voor de integrale
aanpak van overgewicht, een evaluatiestappenplan,
inclusief opzet en gebruik van een logisch model, en
handreikingen en checklists voor planning en uitvoer
van de programmaevaluatie. Het evaluatiehandboek
is in aangepaste vorm opgenomen op de websites van
verscheidene implementatieorganisaties.
In navolging van de ervaringen met het trainen van
JOGG-programma-regisseurs en betrokken epidemiologen zal er een trainingsmodule worden georganiseerd over het gebruik van het evaluatiestappenplan
en de rol van lokale belanghebbenden bij de evaluatie. Deze training is bedoeld om programmamanagers
en beleidsmedewerkers volksgezondheid en sport, en
gezondheidsbevorderaars bekend te maken met het
evalueren van gezondheidsprogramma’s.

Producten ten behoeve van politiek draagvlak
Er is een checklist ontwikkeld die te gebruiken is door
programmamanagers om het politiek draagvlak en de
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intersectorale samenwerking binnen een gemeente te
beoordelen en te stimuleren. De checklist zal op de
websites van verscheidene implementatieorganisaties
worden geplaatst en worden opgenomen in trainingen
over politiek draagvlak.

Producten voor de implementatie
Het instrument voor het uitvoeren van een socialenetwerkanalyse wordt aangepast voor gebruik in de praktijk. Dit instrument brengt community-partners en
-verbindingen in kaart en kan gebruikt worden voor
de monitoring en evaluatie van de netwerkvorming
binnen een integrale community-aanpak.
Diverse meetinstrumenten zullen worden opgenomen op de websites van diverse implementatieorganisaties. Het betreft hier onder andere een instrument
waarmee determinanten van implementatie kunnen
worden geïdentificeerd, verschillende instrumenten
voor het uitvoeren van onderzoek naar de implementatie van de integrale community-aanpak (zoals topiclijsten voor interviews, observatielijsten en diverse
protocollen) en een vragenlijst gericht op identificatie
van de kwaliteit van de samenwerking binnen een
integrale community-aanpak en de determinanten
daarvan.

Producten voor de opvoedingsondersteuning
De e-learning ‘Gezonde afspraken met je kind’ is een
ondersteunende online module voor ouders van kinderen van negen tot en met twaalf jaar waarin aanwijzingen worden gegeven om gezond eet- en beweeggedrag bij hun kind te stimuleren. Er zal een link naar
de e-learning geplaatst worden op meerdere websites, en daarnaast wordt de e-learning geïmplementeerd bij de preventie van overgewicht en obesitas bij
kinderen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de
GGD Gelderland-Zuid en geborgd in het kwaliteitshandboek van de JGZ. Enkele andere JGZ-instellingen
staan op het punt de e-learning te gaan gebruiken.
Een link naar de webapp ‘Adviezen voor een gezonde opvoeding’, een app met pedagogische adviezen voor ouders van kinderen van vier tot en met
twaalf jaar oud, kan als handvat gebruikt worden door
professionals die werken met ouders en kinderen. Informatie hierover zal gedeeld worden met de implementatieorganisaties, diverse platforms over opvoeden, zorgprofessionals en het basisonderwijs.

Conclusie
Alle producten van CIAO zijn ontwikkeld in en mét de
praktijk. Dat geldt voor zowel de producten die nu beschikbaar zijn voor de praktische uitvoering van preventie van overgewicht bij kinderen, als voor instrumenten die gebruikt kunnen worden bij onderzoek.
Deze cocreatie maakt dat veel van de instrumenten in
de praktijk goed te gebruiken zijn. Sommige instru-
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menten hebben echter nog een vereenvoudigingsslag
nodig voordat ze in de praktijk bruikbaar zijn.
De uitkomsten van CIAO kunnen nuttig zijn voor:
a) programmamanagers, b) lokale praktijkprofessionals die werkzaam zijn in het sociale domein, c) professionals die werkzaam zijn op het nationale niveau,
d) onderzoekers en epidemiologen, en e) medewerkers en studenten van de betrokken universiteiten en
academische werkplaatsen.
De praktijk blijkt behoefte te hebben aan methodieken om het proces van een integrale aanpak te kunnen
evalueren. Veel professionals zouden graag meer aan
procesevaluatie doen, maar hebben niet de kennis en
vaardigheden om een dergelijke evaluatie op te zetten [15, 16]. Het verspreiden van deze evaluatiekennis
kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de integrale aanpak. Een zorgvuldige
procesevaluatie kan ook bijdragen aan de identificatie
van effectieve interventie-elementen. Met deze verworven kennis kan de aanpak ook inhoudelijk geoptimaliseerd worden, wat het potentiële effect van de
aanpak kan verbeteren.
De implementatieorganisaties hebben gezamenlijk
een groot bereik, en werken samen met vele gemeenten. Dit kan helpen bij het versterken van de kennis
over en de bewustwording van het belang van een
integrale aanpak, om zo uiteindelijk overgewicht bij
kinderen tegen te gaan.

Tot slot
CIAO en landelijke implementatieorganisaties zorgen
er gezamenlijk voor dat nieuwe inzichten, kennis en
diverse instrumenten ten behoeve van de optimale
planning en uitvoering van de integrale aanpak van
overgewicht bij kinderen beschikbaar zijn voor programmamanagers en beleidsmedewerkers werkzaam
bij GGD’en, gemeenten en ROS’en. Hiervoor wordt
gebruikgemaakt van de beschikbare communicatiekanalen van deze implementatieorganisaties, zoals websites, nieuwsbrieven, netwerkbijeenkomsten, en van
de inzet van ervaren professionals. De informatie afkomstig van deze kanalen wordt zorgvuldig op elkaar
afgestemd. Het gebruik van de ontwikkelde producten door de lokale professionals die verantwoordelijk
zijn voor de opzet en uitvoering van de integrale aanpak van overgewicht zal leiden tot een optimalisatie
van de effectiviteit van de aanpak.
Dankbetuiging Dankzij de ZonMw VIMP-subsidie (projectnummer 2001000011) kunnen de inzichten van CIAO met
betrekking tot politiek draagvlak, opvoedingsondersteuning,
implementatie en evaluatie van de integrale aanpak worden
omgezet in toepasbare instrumenten om de integrale aanpak
van overgewicht bij kinderen te bevorderen.
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