
INTEGRAAL GEZONDHEIDSBELEID - IGB 

Visie

Het bevorderen van de gezondheid van de bevolking in wijken en gemeenten is het meest gediend door
gezondheidsbeleid dat uitgaat van een integrale benadering, gebaseerd op kennis uit wetenschap en praktijk,
en sterk verankerd in de samenleving.

Ons leidend motto bij de bevordering van IGB is daarom: Verbinden via integraal beleid, Verdiepen door
wetenschappelijke onderbouwing en Verankeren in praktijk en beleid.

Integraal beleid staat voor het Verbinden van preventie en zorg voor gezondheid, van fysieke, mentale en
sociale gezondheid, van individu en collectief, en van zorg, welzijn en wonen. Daarom is integraal beleid ook
intersectoraal van aard. Verdiepen betekent beleid baseren op inzichten in gezondheid en gezondheids-
bevordering die gegrond zijn in wetenschappelijk onderzoek, empirisch evidentie, gesystematiseerde
praktijk-kennis en kritische reflectie. Tenslotte kan gezondheidsbeleid alleen effectief zijn wanneer we het
samen met lokale stakeholders en burgers Verankeren in praktijkorganisaties, lokale samenlevingen en
lokaal beleid, en door hen actief bij de ontwikkeling en uitvoering ervan te betrekken.

Om dit te bereiken investeren we in kennisproductie, kennisdeling, advisering en professionalisering.

Inhoudelijk thema’s

In het bovenstaande schema wordt beschreven welke inhoudelijke thema’s binnen IGB voor de periode 2015-
2019 geprioriteerd zijn als speerpunten voor onderzoek en kennisdeling.

De thema’s bouwen voort op de aandachtvelden in de voorgaande periode (Overgewicht, Gezonde School,
Jeugdgezondheidszorg), weerspiegelen nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg en doorwerking van
transities (Zelfredzaamheid, Samenredzaamheid, Maatschappelijke en sociale participatie, Eerste lijn en welzijn),
en geven aandacht aan enkele nieuw geprioriteerde onderwerpen (Gezonde start, Mentale gezondheid, Seksuele
diversiteit).

Een aantal thema’s zijn gerelateerd aan bepaalde levensfasen (Jeugd, Volwassenheid, Ouderen), andere thema’s
verdienen aandacht in alle levensfasen.

Missie

AMPHI IGB wil met wetenschappelijke kennis bijdragen
aan versterking van de publieke gezondheidszorg en
integraal gezondheidsbeleid in de regio Gelderland-
Midden en -Zuid.

Met onderzoeksprojecten, in nauwe samenwerking
met gemeenten en andere lokale partners, produceren
we nieuwe kennis. We bevorderen het gebruik van deze
kennis en innovaties in praktijk en beleid via
kennisdeling, voorlichting, advisering en
professionalisering.

Door Integraal Gezondheidsbeleid, gebaseerd op een
goed onderbouwde visie en gedegen kennis,
verwachten we dat zorg, overheid en burgers
effectiever kunnen werken en samenwerken aan
gezondheid, welzijn en een gezonde leefomgeving.

Organisatie en Management

AMPHI IGB is een academische werkplaats gericht op

Integraal Gezondheidsbeleid en Integrale Gezond-

heidsbevordering, en onderdeel van de afdeling

Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) van het Radboudumc.

Binnen AMPHI fungeert een stuurgroep, waarin de

directeuren van de deelnemende GGD-en, vertegen-

woordigers van Radboudumc en de beide AMPHI

projectleiders participeren met Prof. Koos van der

Velden als voorzitter.

Het onderdeel Integraal Gezondheidsbeleid wordt

geleid door Dr. Gerard Molleman (projectleider) en

Dr. Gerdine Fransen (projectcoördinator). Samen

met deelnemers uit VGGM, GGD Gelderland-Zuid,

Radboudumc-ELG en een gemeentevertegenwoor-

diger vormen zij de projectgroep IGB. Deze

ontwikkelt en bewaakt de onderzoekslijn van AMPHI

IGB.

AMPHI IGB werkt samen met alle gemeenten in

Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid, Radboud

Universiteit Nijmegen, de Academische Werkplaatsen

Jeugd en Medische Milieukunde, en participeert in

het Consortium voor Wijkkennis
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Kennisproductie

De kernfunctie van AMPHI is het doen van onderzoek

en produceren van kennis die kan leiden tot versterking

van integraal gezondheidsbeleid, inclusief integrale

gezond-heidsbevordering. Daarvoor worden drie

instrumenten van kennisproductie gebruikt:

1. Monitoren van gezondheid, welzijn en lopende

activiteiten in wijken en daarmee samenhangende

factoren en ontwikkelingen. Deze kennis kan zowel

gebruikt worden voor gezondheidsanalyses van

wijken en gemeenten, alsook om zicht te krijgen

op de effecten van BELEID en daaruit

voortvloeiende maatregelen en activiteiten;

2. Research & Development: inzicht verwerven in

gezondheid van de bevolking en determinanten ervan,

praktijkgerichte onderzoeksprojecten over het

ontwikkelen en uittesten van onderzoeks-, interventie-

en beleidsinstrumenten, en wetenschappelijke onder-

bouwing van innovaties en beleid, en de evaluatie

daarvan;

3. Visieontwikkeling op basis van literatuurstudies,

kritische reflecties en dialogen met stakeholders

over integraal gezondheidsbeleid, de rol van

gezondheidsmakelaars en GB-professionals, en het

bevorderen van effectieve samenwerking en regie.

Bevorderen maatschappelijke
impact

Kennis is alleen nuttig als het gebruikt kan worden en

leidt tot beleidsimplicaties en daadwerkelijke maat-

schappelijke impact: invloed heeft op hoe burgers en

lokale organisaties gezondheid bevorderen en meer

gezondheidswinst en welbevinden.

Kennis over gezondheid, gezondheidsbevordering en

gezondheidsbeleid kan ook tot andere maatschappelijke

opbrengsten leiden, die relevant zijn voor welvaart,

economie, veiligheid, gelijkheid en duurzaamheid, en

dus voor een brede reeks van stakeholders.

Om te zorgen dat kennis gebruikt wordt vindt AMPHI

IGB het belangrijk om duurzame en hechte relaties te

ontwikkelen met gemeenten, gezondheidszorg,

instellingen, scholen, lokale organisaties en burger-

initiatieven.

Om maatschappelijke impact van kennis te bevorderen

investeert AMPHI IGB in diverse methoden van

kennisdeling, advisering en professionalisering
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Onderzoek

AMPHI  beleid  Periode 2015-2018

Bevolking

HEIDSBELEID (IGB)

Praktijk

Beleid
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Klein maar fijn
Met ‘klein maar fijn’ onderzoek kunnen we snel 

een wetenschappelijk onderbouwd antwoord 

geven op praktijk- en beleidsvragen. Door inzet van 

stagiaires onder wetenschappelijke begeleiding kan 

dit tegen lage kosten.  Het wordt zeer gewaardeerd 

door gemeenten en GGD-en. We  blijven klein 

maar fijn projecten aanbieden  en zullen deze 

methodiek verder ontwikkelen.  

Wijkanalyses
AMPHI heeft een methodiek ontwikkeld om wijk-

profielen te maken en op basis van deze gegevens 

samen met professionals en wijkbewoners 

prioriteiten te kiezen voor een integrale aanpak in 

de wijk. Deze methodiek wordt nu verbeterd        

en de implementatie ervan onderzocht.

CIAO en ELVO - overgewicht
AMPHI participeert in CIAO,  een samenwerkings-

verband tussen vijf Academische Werkplaatsen. 

Doel van CIAO is het versterken van een integrale 

aanpak van overgewicht door het uitvoeren van 

onderzoek.  Daar binnen richten we  ons specifiek 

op  Opvoeding en Overgewicht. Er worden 

community en stakeholder analyses uitgevoerd.

De ELVO studie richt zich op de evaluatie van 

online opvoeding van beweeg- en eetgedrag

ALIKO - overgewicht
We onderzoeken met diëtisten de effectiviteit en 

doelmatigheid van verschillende wijkgerichte 

gecombineerde leefstijlinterventies voor kinderen  

met overgewicht. Promotiestudie gepland.

Verbinding zorg, sport & bewegen 
We onderzoeken de samenwerking van buurt-

sportcoaches, lokale zorg en sportaanbieders,  

participatie van buurtbewoners daarin en de 

effecten van deze samenwerking.

PRECURO - ouderen
We onderzoeken hoe de relatie tussen preventie 

en curatie in de zorg voor ouderen in 4 wijk-

netwerken  wordt vormgegeven en wat de 

effecten daarvan zijn.

Evaluatie extra contactmoment JGZ
Vanuit een klein maar fijn onderzoek is onder-

zocht of de door VGGM ingerichte werkwijze 

jongeren aanspreekt en of de gebruikte vragenlijst 

adequaat is. Op basis van de resultaten van dit 

onderzoek willen we verder met de evaluatie van 

dit extra contactmoment. 

Instrumentenkoffer
Om effecten van gezondheidsbeleid te kunnen 

meten is instrumentarium nodig. We ontwikkelen 

en verzamelen deze in een instrumentenkist die 

wetenschappelijk verantwoord is en door 

professionals in de praktijk en door onderzoekers 

gebruikt kan worden. 

Gezonde start  nieuw
Tijdens zwangerschap en eerste levensjaren wordt 

de belangrijkste basis gelegd voor de mentale en 

fysieke gezondheid in de rest van het leven. Dit 

project richt zich op de ontwikkeling van 

wetenschappelijk gebaseerde integrale 

bevordering van een gezonde start van het leven. 

Schools Out nieuw
Onderzoeks- en ontwikkelingsproject  in het kader 

van de Gezonde School  en specifiek gericht op het 

bespreekbaar maken van seksuele diversiteit

Sturen op een gezonde wijk           nieuw
Een project over intersectorale samenwerking bij 

sturing van beleid in samenwerking met de 

Gemeente Nijmegen en afdeling Bestuurskunde 

van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Kennisverspreiding, advisering, scholing
ARENA-bijeenkomsten

Website en nieuwsbrieven

Publicaties en presentaties

Actieve deelname aan lokale en nationale coalities: 

Consortium voor Wijkkennis, Denktank 

Overgewicht, 100, Preventie in de Buurt

Onderwijs aan geneeskunde/BMW/HAN

Contact:                                   bijgewerkt 30.1. 
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AMPHI, Radboudumc

Prekliniek, Geert Grooteplein 21

6525 EZ Nijmegen, tel. 024-36166..

gerdine.fransen@radboudumc.nl


