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Achtergrond, doel Uit de evaluatie van het lokaal gezondheidsbeleid Gezond Nijmegen 
2009-2012 komt naar voren dat er meer behoefte is aan 
instrumentarium om effecten van gezondheidsbeleid beter te kunnen 
meten. Er zijn verschillende manier mogelijk om effecten van beleid te 
meten en zichtbaar te maken. Er is ook al veel instrumentarium 
ontwikkeld, maar wordt nog niet of nauwelijks toegepast. Vanuit 
verschillende kanten (gezondheidsmakelaars, kennisateliers) is er vraag 
naar instrumentarium voor registratie van resultaten / uitvoering om 
effecten zichtbaar te maken. Het gaat daarbij om goed instrumentarium 
dat makkelijk en eenvoudig toepasbaar is in de praktijk door de 
professionals. Door het gebruik van dit instrumentarium kan gedurende 
de uitvoering van beleid inzichtelijk worden gemaakt wat het resultaat / 
effect is. 

Ook in de projecten die binnen AMPHI gaan lopen over preventie-
curatie en de buurtsportcoaches is behoefte aan instrumentarium om 
aspecten van integraal werken te meten.  

De vraag of gezondheidsbeleid effectief is wordt telkens gevraagd. 
Professionals moeten steeds meer verantwoorden of hun activiteiten 
ook het gewenste effect opleveren. Een integrale aanpak is steeds meer 
de manier van werken, maar het ook belangrijk om inzichtelijk maken 
dat deze samenhang van de verschillende maatregelen tot een effect 
leiden.  

Concreet betekent dit dat het nodig is om valide en bruikbare 
instrumenten te hebben voor de verschillende uitkomstmaten van  
integraal gezondheidsbeleid. 

Vraagstelling Welk instrumentarium kan worden ingezet door professionals om 
effecten van uitvoering van beleid zichtbaar en meetbaar te maken? 
Wat is een goede vorm voor het instrumentarium zodat gebruik in de 
praktijk eenvoudig is?  Om deze brede vraag te beantwoorden zouden 
meerdere klein maar fijn projecten (per instrument) kunnen worden 



uitgevoerd .  

Instrumentarium waar aangedacht wordt is: 

1. Beoordeling van lokale behoeften  
2. Probleemanalyse 
3. Politieke macht analyse 
4. Agenda setting  
5. Netwerkanalyse 
6. Logisch model 
7. Ontwikkeling van indicatoren 
8. Informatie management systeem 
9. Impactanalyse  
10. Maatschappelijke kosten-batenanalyse 

 

Het einddoel is dat er AMPHI een instrumentenkist heeft die 
wetenschappelijk verantwoord is en  door professionals in de praktijk 
en door onderzoekers gebruikt kan worden. Op deze manier wordt in 
Nijmegen en omstreken ook gebruik gemaakt van hetzelfde 
instrumentarium, waardoor vergelijken ook makkelijker wordt. 

methode Schrijven van plan van aanpak, naar aanleiding van een quick scan van 
reeds beschikbare instrumenten binnen de afdeling, andere 
academische werkplaatsen en de literatuur.  Vragen zijn dan: Wat is er 
aan instrumentarium? Wat zijn belangrijke instrumenten om te 
gebruiken? En hoe makkelijk is dat te gebruiken in de praktijk? Welke 
kennis is er voor nodig om deze instrumenten te gebruiken?   

resultaten Eindproduct is een overzicht van instrumentarium en voor welke 
instrumenten er nog een vervolg opdracht moet komen  

conclusie Dit onderzoek wordt in 2014 verder uitgewerkt.  

Meer informatie: Sten Zelle: Sten.Zelle@radboudumc.nl  
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