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Het effectief bevorderen van 
gezond gedrag vraagt de inzet 
van velen en een integrale 
aanpak. Een onderbelicht 
aspect daarbij is de 
koppeling tussen preventie 
en zorg. De invloed van de 
huisarts en specialist op de 
leefstijl van patiënten kan 
groot zijn, maar daar zetten 
ze vaak te weinig op in. Dat 

is jammer, want zij zien in hun spreekkamer juist 
de groepen die vaak moeilijk te bereiken zijn met 
preventieve interventies. De bijzondere leerstoel 
wil een bijdrage leveren aan een betere verbinding 
tussen zorg en publieke gezondheid. Die komt niet 
vanzelf tot stand. In zijn rede gaat Molleman in op 
de noodzaak en aandacht voor het organiseren van 
een preventieve infrastructuur. Het op een 
gestructureerde manier werken aan het realiseren 
van collective impact helpt daarbij.
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en geeft sinds 2010 leiding aan de academische 
werkplaats publieke gezondheid AMPHI Integraal 
Gezondheidsbeleid. Zijn leerstoel is financieel 
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Mijnheer de rector magnificus, leden van de raad van bestuur van het Radboudumc, leden van 
directie en bestuur van de GGD Gelderland-Zuid, beste collega´s, studenten, vrienden en 
familie.
  
Fijn dat u in zo groten getale gekomen bent om naar mijn rede te luisteren.

Velen van u kennen haar. Wilma Rouwenhorst, de eerste hoogleraar Gezondheidsvoor-
lichting en Opvoeding (GVO) in Nederland. Jaarlijks wordt nog steeds de naar haar 
vernoemde Wilhelmina Rouwenhorst-lezing gehouden. 
In het begin van de jaren negentig was ik voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Preventie en Gezondheidsbevordering, de toenmalige beroepsvereniging. Als voorzitter 
mocht ik haar altijd welkom heten en steevast zei ze na iedere lezing iets in de trant van 
’Daar heb ik het in mijn proefschrift uit 1977 ook al over gehad. De jongens en meisjes 
van nu kunnen het alleen veel mooier vertellen.’1

Bij de voorbereiding van deze oratie moest ik hieraan denken. In de kern zijn veel ideeën 
over gezondheidsbevordering en preventie van nu niet veel anders dan toen, maar ze 
zijn nu veel beter uitgewerkt, onderbouwd en onderzocht.  

Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik aan het einde van mijn werkzame le-
ven nog een aantal jaren dit prachtige ambt mag bekleden. En dat zal ik met veel energie 
doen. Dit geeft me wel de kans om, behalve vooruit ook terug te kijken, tot aan 1978 van 
de vorige eeuw, toen ik klinische psychologie ging studeren omdat je daar de specialisa-
tie Sociale epidemiologie en preventie in de GGZ kon kiezen.  
Het vak preventie, en ik bedoel dan gezondheidsbevordering, stond nog in de kinder-
schoenen. De kennis die we toen hadden was nog in hoge mate intuïtief en ervarings-
gericht. Sinds die tijd heeft dit vak en dit veld zich sterk ontwikkeld. 
En in mijn leeropdracht komen een aantal van die ontwikkelingslijnen samen. Anno 
2019 ligt er een stevige kennisbasis en we weten eigenlijk wel hoe we preventie en ge-
zondheidsbevordering effectief moeten vormgeven.  

Mijn leeropdracht luidt Persoonsgerichte preventie: de verbinding tussen zorg en 
public health. Dat is een heel breed terrein en daar kan heel veel onder vallen. Dat is in 
één dag per week, die officieel voor dit bijzonder hoogleraarschap staat, niet te behap-
pen. Verschillende collega’s binnen het Radboudumc zijn ook bezig op het gebied van 
persoonsgerichte preventie, bijvoorbeeld door met big-data specifieke kenmerken te 
vinden van mensen waarop met gerichte behandeling of medicijnen ingegrepen kan 
worden. Maar in mijn ogen is voor het realiseren van goede en effectieve preventie het 
hele brede spectrum van belang. Ik bedoel dan zowel de individuele, persoonsgerichte, 
aanpak áls de collectieve en meer maatschappelijke aanpak. Dat individuele en collec-
tieve moet meer in balans komen. 
Binnen mijn leeropdracht kies ik ervoor de nadruk te leggen op de manier waarop van-
uit het publieke domein aangesloten kan worden op de preventieve inspanningen van 
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de huisarts en de specialist. De persoonsgerichte preventie, zoals de huisarts en de spe-
cialist daaraan in hun spreekkamer met de patiënt invulling geven, krijgt met die ver-
binding een betere kans aan te sluiten bij de beschikbare collectieve mogelijkheden om 
vragen en problemen van patiënten op te lossen. Deze oplossingsrichting wordt in de 
zorg nu nog te weinig benut.2 

Deze oratie is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel wil ik u vandaag meenemen 
in de ontwikkeling van het vak gezondheidsbevordering aan de hand van mijn persoon-
lijke ontwikkelingstocht, die ik ruwweg in drie episodes indeel. Episodes met steeds les-
sen en specifieke leerpunten. Daarmee plaats ik de contouren van mijn leeropdracht en 
de keuzes die ik daarbinnen maak in een perspectief.
Dan zal ook duidelijk worden waarom het thema van mijn leeropdracht - het verbinden 
van zorg en public health - zo’n logische en ook belangrijke volgende stap is in de ont-
wikkeling van ons vak.  
In het tweede deel van mijn lezing zal ik aangeven wat belangrijke uitgangspunten en 
randvoorwaarden zijn om die verbinding meer en beter te kunnen maken. Ik zal dan 
ingaan op de noodzakelijke integrale aanpak en wat daar mijns inziens aan verbeterd 
kan en moet worden.
Daarmee heb ik een basis gelegd waarop ik in het derde deel de belangrijkste denklijnen 
en activiteiten binnen mijn leeropdracht zal toelichten. 

mijn ontwikkelingstocht

De  verslavingszorg
Ik ben in 1983 gestart als voorlichter bij het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs 
te Arnhem en heb daar de afdeling preventie en voorlichting opgebouwd.  
Daar leerde ik al snel in de praktijk dat technische kennis over de verschillende soorten 
drugs en voorlichting daarover niet tot gedragsverandering leidt. Het is veel belangrijker 
om met mensen te praten over handelingsperspectieven en het vinden van oplossingen 
voor hun eigen concrete situatie. Niet de kennis over het middel diende centraal te 
staan, maar vooral hoe je er mee omgaat.3-4

Ik leerde daar ook hoe preventie en curatie elkaar kunnen aanvullen. Het stressmodel 
van Caplan laat zien dat je enerzijds kunt werken aan het versterken van en het verho-
gen van de competentie van mensen, maar dat het net zo belangrijk kan zijn om de 
omgeving en de ondersteunende systemen te versterken of om aan de risico’s iets te 
doen. In feite geldt dit nog steeds en het is daarom wonderlijk dat er zo enorm veel meer 
wordt geïnvesteerd in een individuele aanpak en zo weinig of moeizaam in een collec-
tieve aanpak.5-7 Maar vooral leerde ik het relatieve belang van voorlichting8-10. Effectief 
preventiebeleid vraagt inzet op drie typen instrumenten van wat de preventiemix wordt 
genoemd: voorlichting of educatieve strategieën (folders, voorlichtingsbijeenkomsten, 
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reclamecampagne), voorzieningen (rotondes, alcoholvrij bier, beweegmogelijkheden) 
en wettelijke maatregelen en regels (snelheidsbeperking, geen alcohol onder de 18 jaar).   
Voorlichting helpt vooral als middel tot bewustwording en agendasetting en is daarmee 
een belangrijk onderdeel van een strategie.11-12 Maar als het daartoe beperkt blijft, is het 
vaak slechts een doekje voor het bloeden, dat makkelijk en goedkoop ingezet wordt en 
ervoor kan zorgen dat echte maatregelen uitblijven.13 De thema’s roken en alcohol zijn 
duidelijke voorbeelden. De belangen van de industrie zijn daar groot. Die laten zich 
gelden en kunnen alleen via de politiek beteugeld worden. Ik heb in deze eerste periode 
veel geleerd over het belang van een afgewogen en verstandig samengestelde preventie-
mix. Maar ook dat met werken met passie veel bereikt kan worden! 

NIGZ, nationaal 
Eind jaren tachtig, begin jaren negentig werd de kwaliteit van het preventiewerk steeds 
meer een thema. De vraag naar de effectiviteit van interventies werd steeds nadrukke-
lijker gesteld door overheid, politiek en de wetenschap.
De tweede episode in mijn loopbaan sloot daar logisch op aan. Van 1994 tot 2008 heb ik 
op het nationale en internationale niveau gewerkt bij het Nationaal Instituut voor Ge-
zondheidsbevordering en Ziektepreventie, het NIGZ. Centraal stond daar de verdere 
ontwikkeling van het vak van gezondheidsbevordering. Het ging om zaken als het ont-
wikkelen van (veld)normen, hoe je het vak het best kunt uitoefenen, met welke regels, 
methodieken en bijbehorende instrumenten.  
Met de NIGZ-collega’s hebben we instrumenten ontwikkeld.
• Voor projectmanagement, over HOE we gezondheidsbevordering bedrijven (het 

Opus-model).14

• Voor het ontwikkelen en kiezen van interventies: WAT je moet doen: dat is het 
preventie-effectmanagementinstrument, de Preffi 2.0, waar ik in 2005 op ben ge-
promoveerd.15-17 Samen met mijn collega Stephan van den Broucke uit België , ook 
hier in de corona aanwezig, hebben we daar nog een Europese variant van ontwik-
keld: het EQUIPH-instrument.18,19

• Voor het bredere kader van programma-ontwikkeling: het Referentiekader voor 
Gezondheidsbevordering, met specifiek aandacht voor het realiseren van vol-
doende randvoorwaarden om integrale programma’s te kunnen ontwikkelen en 
uitvoeren.20  

• Als een samenvattend document hebben we in 2007 tien effectindicatoren voor 
gezondheidsbevordering benoemd.21

Deze instrumenten zijn vooral technisch van aard en geven aan hoe je dit vak van ge-
zondheidsbevordering moet uitvoeren. Ik vind tot op de dag van vandaag dat deze in-
strumenten het waard zijn om gebruikt en toegepast te worden. 



8 prof.  dr.  ger ard molleman

Een ander belangrijk thema uit de NIGZ-tijd: als gezondheidsbevorderaars hebben we 
altijd geworsteld met een te strikte opvatting van evidence-based werken, waarbij alleen 
de kennis vanuit de wetenschap als bewijsvoering en fundering gold. Wij vonden dat 
daarnaast ook inzichten uit praktijk en beleid belangrijke pijlers onder de fundering 
van de degelijkheid van een interventie horen te zijn.22 Dat is het BOP-principe (Be-
leid-Onderzoek en Praktijk) genoemd, dat een belangrijk dragend principe is in het 
opzetten van de Academische werkplaatsen Publieke Gezondheid, waarvan AMPHI 
(Academic Public Health Initiative), onze academische werkplaats van de GGD van 
Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid bij Eerstelijnsgeneeskunde er een is.23-26 Dit 
BOP-principe en de verschillende instrumenten die we hebben ontwikkeld zijn belang-
rijke bouwstenen geweest voor het certificeringssysteem voor effectieve interventies dat 
we toen hebben opgezet en dat nu een onderdeel is van de databank van het Centrum 
Gezond Leven (CGL) van het RIVM. 

De GGD: lokaal en politiek
Gewapend met de kennis over effectieve gezondheidsbevordering en een integrale aan-
pak maakte ik in 2008 de overstap naar opnieuw het lokale veld, nu bij de GGD Gelder-
land-Zuid. Dat is ook een overstap geweest naar de harde werkelijkheid van elke dag 
waarin concrete keuzes gemaakt en waar gehandeld moet worden; en vooral hoe je dat 
gaat organiseren en managen. 
In de lokale praktijk staat niet de ideale effectieve interventie en de manier van imple-
menteren centraal. Je start vanuit de context waarbinnen je werkt en van daaruit kies 
je die interventie die het beste bij die context past. Tegenwoordig noemen we dit reke-
ning houden met de principes van complexe adaptieve systemen. 
Vanaf de eerste dag dat ik bij de GGD werkte merkte ik dat het gaat om politieke keuzes 
zoals die in de lokale politiek gemaakt worden. Wat wil de wethouder, welk probleem 
pakken we waarom aan, welke middelen stelt de gemeenteraad beschikbaar? 
Vanuit het landelijke nam ik de passie voor mijn werk, mijn landelijke netwerk en de 
nodige technische kennis over het vak gezondheidsbevordering mee. Maar ik besefte 
dat ik daar lokaal het politieke aan moest toevoegen. 

Gelukkig kon ik vanuit de kennis die ik meebracht terugvallen op een goed pas-
send theoretisch kader voor effectief en goed gezondheidsbeleid: het Ottawa Charter 
voor gezondheidsbevordering dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 1986 
heeft opgesteld en dat tot op de dag van vandaag overal op de wereld een passend kader 
biedt voor gezondheidsbeleid, dat zich richt op een integrale aanpak en integraal be-
leid27.

Niet alle aanwezigen zullen met dit Charter bekend zijn. Daarom enige uitleg. 
Het Ottawa Charter kent twee belangrijke uitgangspunten:
1. Equity: het recht op gelijke kansen op gezondheid; vanzelfsprekend zult u zeggen, 

iedereen is immers in ons land gelijk en heeft dezelfde rechten, artikel 1 van onze 
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Grondwet. Maar we weten ook dat de werkelijkheid schrijnend anders is. Mensen 
met een hoge opleiding leven gemiddeld zeven jaar langer en zelfs twintig jaar 
langer in goede gezondheid dan mensen met een lage opleiding. Dat is een lastig 
en onrechtvaardig gegeven. Maar ik suste me met de gedachte dat uiteindelijk de 
levensverwachting van iedereen sterk stijgt. In de jaren tussen 1985 en 2010, in 25 
jaar dus, zijn we gemiddeld zes jaar ouder geworden. De groep mensen met een 
lage sociaaleconomische status (SES) loopt alleen wat achter, zo is de algemene 
gedachte. Bovendien is deze groep percentueel steeds kleiner geworden. Over het 
geheel genomen gaat het dus goed.  Maar de stijging van de levensverwachting 
stokt.

 Sir Michel Marmot, dé expert van sociale determinanten van gezondheid, presen-
teerde kortgeleden cijfers, waaruit blijkt dat in het Verenigd Koninkrijk de gemid-
delde levensverachting in Engeland nog toeneemt, maar in Schotland, Wales en 
Noord-Ierland neemt die af. De afname zit met name bij de 30 procent armste 
groepen vrouwen.28,29 Volgens hem komt dat doordat we onze publieke sector aan 
het versoberen zijn en daar hebben de mensen aan de onderkant van de samenle-
ving het meest last van.

 De groei van de levensverwachting is ook in Nederland afgezwakt en omdat de 
lage SES-groep een veel kleiner deel van het geheel uitmaakt, vermoed ik dat de-
zelfde tendens zich ook in Nederland zal voordoen.30 Ik vind dat zorgwekkend en 
als een fatsoenlijke samenleving moet je dat niet willen. 

Figuur 1: Gelijke kansen op gezondheid

Figuur 1. Gelijke kansen op gezondheid
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2. Een tweede uitgangspunt is dat gezondheid een verantwoordelijkheid is van alle 
maatschappelijke sectoren. Niet alleen de gezondheidszorg, de dokter of de GGD. 
Ook de manier waarop we onze steden en dorpen bouwen, het huisvestingsbeleid, 
de duurzaamheidsagenda, het klimaat, de toegankelijkheid van het onderwijs, 
onze sociale voorzieningen en werkgelegenheid dragen allen bij aan een goede ge-
zondheid.

Met deze uitgangspunten heeft het Ottawa Charter actiedomeinen benoemd die 
bijdragen aan het bevorderen van gezondheid en het realiseren van goed openbaar ge-
zondheidsbeleid.
1. Zet in op het ontwikkelen van vaardigheden en gedrag 
2. Creëer ondersteunende sociale en fysieke omgevingen
3. Doe het met de doelgroep samen
4. Koppel preventie en gezondheidszorg. 
Deze uitgangspunten en acties komen naadloos overeen met de in ons land bekende 
manier van werken met de vijf sporen van de ‘Gezond in de stad’-programma’s.31 
En als ik het over integrale aanpak en integraal gezondheidsbeleid heb dan bedoel ik 
deze brede inzet op verschillende maatschappelijke sectoren en domeinen met een mix 
aan interventies, waarin alle aspecten van de preventiemix (dus voorlichting, het creë-
ren van voorzieningen, inclusief signalering en wettelijke maatregelen), mee worden 
genomen. Het bevorderen van gezondheid vraagt op al deze domeinen inzet en acties en 
in de lokale praktijk zijn we daar ook mee bezig geweest. 

zorg en preventie  lok aal
Binnen de regio en met name de stad Nijmegen is de afgelopen tien jaar consequent 
met veel partners gewerkt aan integraal gezondheidsbeleid, waarin de uitgangspunten 
van het Ottawa Charter zijn toegepast. Dit vond zijn weerslag in drie opeenvolgende 
Nijmeegse gemeentelijke nota’s (uit 2009, 2013 en 2017), waarin er steeds geleerd werd 
van de afgelopen periode en steeds meer integraal werd gekeken.32-34 Door de lijn die 
consequent is ingezet is de preventieve infrastructuur verstevigd. 
Veel activiteiten richten zich op het versterken van een betere sociale en fysieke omge-
ving, en op het stimuleren en ondersteunen van gedrag en vaardigheden, zoveel moge-
lijk met de doelgroep samen. Naar aanleiding van de Gezondheidsagenda 2017 is de 
koppeling tussen het sociale en fysieke domein extra versterkt. Kristine Mourits werkt, 
naast haar taak als ambtenaar volksgezondheid van de gemeente Nijmegen, binnen 
AMPHI aan een proefschrift over de samenwerking tussen het fysieke en sociale do-
mein. 

Vanuit de GGD hebben we actief de samenwerking gezocht met de zorg om hen te 
betrekken bij preventie. De huisartsen, wijkverpleging, maatschappelijk werk, de 
publieke gezondheid en de ziekenhuizen nemen deel aan het samenwerkingsverband 
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Nijmegen Op Eén Lijn (NOEL).35 Preventie en de stuurgroep Gezonde Wijken zijn 
daarbinnen belangrijke aandachtspunten. 
Het betrekken van de zorg bij openbaar gezondheidsbeleid is in de praktijk niet eenvou-
dig. Daar moet nog veel op ontdekt en ontwikkeld worden en eigenlijk is het van alle 
actie-domeinen van het Ottawa Charter de minst uitgewerkte en het thema waar nog 
de minste ervaring mee is op gedaan.
Mijn leeropdracht is er juist op gericht om aan dit aspect extra aandacht te schenken en 
daarmee wil ik een belangrijke volgende stap zetten in het realiseren van integraal ge-
zondheidsbeleid. 

hoe staat het met de integr ale aanpak?
De aanpak van gezondheidsverschillen en het verbeteren van leefstijlaspecten als een 
gezond gewicht, roken of mentale gezondheid zijn ingewikkelde problemen. Dat vraagt 
een integrale strategie met meerdere typen interventies, die aansluit op de complexiteit 
van de problemen. Er is brede consensus in ons vak dat een dergelijke aanpak werkt.36,37 
We zien dat niet alleen terug bij het Ottawa Charter en Gezond in..  maar ook bij Jonge-
ren Op Gezond Gewicht.38 
In de praktijk echter, voeren we deze aanpak niet of veel te beperkt uit. Maatregelen en 
interventies zijn te vaak gericht op het veranderen van het individu en niet op de struc-
tuur of het collectieve. Het gaat vaak om losse solistische interventies, teveel versnip-
perd, te weinig intensief, te kortdurend en vaak ook nog met projectmedewerkers met 
tijdelijke aanstellingen. Het blijft, kortom, te marginaal en we weten geen kritische 
massa te bereiken. 

We blijven daarbij steken in de boodschap hoe het eigenlijk zou moeten. Waarom 
een echte integrale aanpak niet lukt, komt volgens mij doordat we de blik teveel gericht 
hebben op die duurzame integrale aanpak als doel, maar weinig doordenken HOE we 
die integrale aanpak dan moeten organiseren en HOE we ervoor zorgen dat daadwerke-
lijk de noodzakelijke randvoorwaarden beschikbaar zijn: voldoende menskracht, erva-
ren en kwalitatief sterke professionals, met vaste aanstellingen zodat ze ook in staat zijn 
actief en gedurende langere tijd in netwerken te functioneren, daar een positie kunnen 
innemen en samen met partners en bewoners kunnen bouwen aan een preventieve 
infrastructuur in hun eigen gebied. Dat lijkt eenvoudig, maar dáár wordt in het alge-
meen als ik in het land rondkijk, te weinig aan gebouwd.

Binnen GGD Gelderland-Zuid hebben we daar de afgelopen tien jaar wel degelijk 
aan gewerkt. Onze afdeling Gezond leven bestaat nu uit een groep van ongeveer veertig 
professionals. Hiermee hebben we voor onze veertien gemeenten en iedere school in 
ons werkgebied een dekkend netwerk van gezondheidsmakelaars en adviseurs gezonde 
school, bijgestaan door een stevige groep epidemiologen/onderzoekers. 

Voor onze aanpak hebben we ons laten inspireren door het begrip Collective Im-
pact: wat is er nodig om echt maatschappelijke impact te realiseren. Het Stanford Social 
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Innovation Review van de Stanford University heeft hierover interessante en bruikbare 
kennis gepubliceerd.39-43 
Het basisidee is simpel zoals het volgende plaatje illustreert: organiseer het zo dat geïso-
leerde en versnipperde activiteiten van uiteenlopende organisaties gebundeld worden, 
elkaar versterken en we collective impact realiseren.

Om collective impact te realiseren zijn de volgende vijf condities van belang. 
1. Zorg voor een gemeenschappelijke agenda en visie op het probleem en de strategie 

van aanpak.
2. Spreek voor de monitoring af hoe je het resultaat meet en maak er een lerende 

aanpak van.
3. Zorg dat partners hun specifieke kracht en expertise slim op elkaar afstemmen, 

elkaar kunnen aanvullen en versterken, zorg voor collectieve regie.
4. Besteed veel aandacht aan onderlinge communicatie en bouw aan wederzijds ver-

trouwen en duurzame samenwerking.
5. Ondersteunende organisatievorm: in het Engels: Back Bone support. Zorg voor een 

robuuste organisatiestructuur, die de verandering gaat dragen.
Onderzoek naar de effectiviteit van de collective-impactbenadering is niet eenvoudig.41

Een korte literatuursearch laat artikelen zien, waaruit aanwijzingen komen dat rond de 
30 procent aan winst geboekt kan worden met deze aanpak. Enkele voorbeelden zijn:  
De collective-impactstrategie leidde tot 30 procent afname van aantal suïcides in 
Hongkong (2003 - 2016) na een jarenlange stijgende lijn.44 De aanpak in het project 
Let’s Talk about the Children, resulteerde in een afname met 25 procent in verwijzingen 
naar de kinderbescherming terwijl landelijk het aantal verwijzingen toenam.45 Succes-
volle implementatie van de collective-impactaanpak leidt tot populatie effecten, waar-
onder afname van percentage thuislozen, en lager percentage tienermoeders.46

Figuur 2 :De uitdaging

Van versnipperd en kortdurend naar 
geïntegreerd en duurzaam effect

Figuur 2. De uitdaging
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Uit onderzoek naar de werking en het proces van collective impact blijkt met name 
het gezamenlijke doel en de agenda én een goede ondersteuningsstructuur de belang-
rijkste principes om effecten van collective impact te realiseren.46

En dat proberen we in onze regio ook: nieuwe lokale impulsen verbinden aan een geza-
menlijk op te bouwen infrastructuur. Dat verhoogt de kans op duurzame resultaten. 
Zelf denk ik - en dat zie ik in onze regio duidelijk - dat ook de manier van samenwer-
king, het slim inzetten van en ruimte geven voor ieders kwaliteiten en het waarderen 
van elkaars inzet een heel belangrijke voorwaarde is.
Het is mijn stelling dat een preventieve infrastructuur voor gezondheidsbevordering als 
een vliegwiel of ondersteuning kan dienen voor een integrale aanpak. Het verstevigen 
van die preventieve infrastructuur vind ik de taak van de gezondheidsbevorderaar anno 
2019. Dit past bij uitstek bij de taak van de GGD als publieke organisatie. 

terug naar de leeropdr acht
De leeropdracht positioneer ik dus in het kader van een integrale aanpak. De profes-
sionals in de eerste- en tweedelijn zijn belangrijke spelers binnen een preventieve infra-
structuur. Maar, die verbinding tussen zorg en publieke gezondheid komt niet vanzelf 
tot stand. Daar wil ik nu wat dieper op ingaan. 

Allereerst is de vraag relevant waarom het betrekken van de zorg belangrijk is voor 
preventie en gezondheidsbevordering. Dat is belangrijk omdat: 
• De eerste- en tweedelijn in tegenstelling tot anderen in de publieke sector de 

moeilijk bereikbare en kwetsbare doelgroepen wel bereiken. Deze groep consu-
meert veel meer zorg dan andere groepen en komt daardoor meer bij de huisarts 
en specialist. De zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het urgente pro-
bleem van de oplopende gezondheidsverschillen. Zij is bij uitstek een vindplaats 
voor deze groepen. Het onderzoek binnen AMPHI van Eva Smit naar de wervings-
strategieën die buurtsportcoaches gebruikten, liet dat ook overduidelijk zien.47,48

• De klachten die de kwetsbare doelgroep aan de artsen presenteert zijn slechts ten 
dele medisch van aard.  Veel vaker gaat het om psychische en sociale problema-
tiek, waarbij een slechte leefstijl (roken, drinken, overgewicht, weinig bewegen), 
weinig aandacht voor psychische gezondheid en maatschappelijke problemen als 
armoede, schuldenproblematiek, eenzaamheid of weinig maatschappelijk partici-
peren, een belangrijke rol spelen. 

• De arts is nog steeds een van de meest gezaghebbende professionals, waar de pa-
tiënten naar luisteren en wiens adviezen ze relatief beter opvolgen dan adviezen 
van anderen. Helaas wordt van deze positie door veel artsen - de goede niet te na 
gesproken - te weinig gebruik gemaakt. Uit het onderzoek van Sietske Grol binnen 
onze groep naar Multi Disciplinaire Overleggen (MDO) voor kwetsbare ouderen 
bleek ook de centrale rol die artsen spelen, volgens hun paramedische collega’s, in 
de externe netwerken.49 
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• De oplossingen die patiënten aangereikt krijgen van hun arts leiden vaak tot me-
dicalisering en dragen uiteindelijk onvoldoende bij aan daadwerkelijke oplossin-
gen voor deze mensen. Artsen zijn daarom ook sterk geholpen, zo is mijn opvat-
ting, als ze samen met anderen voor hun patiënten betere en zinvollere 
alternatieven kunnen bieden.

• Dat is ook maatschappelijk van belang omdat het zorgsysteem maar uitdijt en 
uitdijt. De almaar stijgende kosten (40 procent van het bruto nationaal product 
in 2040) en het grote beslag op arbeidskrachten in de zorg is maatschappelijk niet 
houdbaar.50 De zorg is als een koekoeksjong dat veel van de algemene financiële 
middelen voor de publieke sector opslurpt, zoals onder andere onderwijs, welzijn, 
sociale zekerheid, woningbouw, mobiliteit en cultuur. En die zijn juist zo belang-
rijk voor een gezonde en vitale samenleving, die er uiteindelijk ook voor zorgt dat 
de meest kwetsbaren een beter bestaan krijgen.  

• Er is brede consensus dat op deze manier het systeem vastloopt. Zorgverzekeraars 
willen dat ziekenhuizen kleiner worden en meer aandacht aan welzijnsoplossin-
gen gaan schenken. Ook bij de gemeenten is de roep om preventie groot, maar 
tegelijkertijd ontbreken de middelen, om in voldoende mate te investeren in pre-
ventie.

wat belemmert preventie  in de zorg? 
Waarom wordt er met de mond zo makkelijk beleden dat preventie - natuurlijk - be-
langrijk is, maar blijft het toch vooral zoals het is? 
Om het nog wat scherper te stellen: hoe kan het dat we het hele land platleggen en er 
geen ei meer verkocht mag worden als er mogelijk een besmettelijk middel als fipronil is 
gebruikt, we de meest draconische maatregelen nemen als er ergens een asbestsnipper 
gevonden is en we het tegelijkertijd moeilijk vinden om op te treden tegen tabak, alco-
hol, of overtollig vet, zout en suiker, terwijl dat duizenden doden per jaar veroorzaakt?
Voor het terugdringen van het aantal doden in het verkeer van bijna 3200 in 1972 naar 
de ruim 600 van nu hebben we vele tientallen miljarden geïnvesteerd om een integrale 
aanpak te realiseren: van het verplicht stellen van helmen, gordels, veiligere auto’s, al-
coholverkeerscursussen voor mensen die onder invloed hebben gereden, allerlei roton-
des aanleggen en aanpassingen aan wegen om mensen te nudgen (of te verleiden) om 
voorzichtiger te rijden en zelf verantwoordelijkheid te nemen alsmede allerlei voorlich-
tingscampagnes. En dan te bedenken dat in diezelfde tijd het aantal auto’s is vervier-
voudigd en de verkeersintensiteit dus enorm is gestegen. Kortom: dat is uiterst effectief 
beleid.51,52

En in de gezondheidszorg accepteren we het dat de kosten de laatste 15 jaar zijn gestegen 
van 65 naar 95 miljard, terwijl het budget voor preventie nauwelijks is gestegen en met 
ongeveer 1 à 2 miljard aan preventie slechts een fractie is van dat bedrag.30,50 
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Dat roept de vraag op waarom het vanuit de zorg en meer specifiek de huisarts en 
de specialist in het ziekenhuis zo moeilijk is om aan preventie bij te dragen. 
Het antwoord op die vraag is relevant omdat het aanknopingspunten geeft waar ik bin-
nen het kader van mijn leerstoel aan wil gaan werken. Zonder uitputtend te willen zijn 
volgens mij de volgende redenen relevant: 
• dominantie van het individueel handelen van de professional in de zorg;
• (perverse) financiële prikkels stimuleren de behandel-reflex;
• preventie past niet of maar beperkt in de eigen taakopvatting van artsen en an-

dere zorgprofessionals;
• effectiviteit van preventieve programma’s ontbreekt, wordt makkelijk gezegd  door 

artsen, terwijl de effectiviteit van tal van preventieprogramma’s wel is aange-
toond;

• angst voor betutteling; 
• doorverwijzen naar het welzijnswerk en de wijk is moeilijk en lukt niet.

Op deze laatste twee aspecten wil ik nader ingaan. 
De angst om betuttelend te zijn weerhoudt veel mensen, dus ook artsen, ervan om 
actief op te treden. Dat zien we ook in de media en in de politiek. Het is eigenlijk vreemd 
dat er zo met twee maten wordt gemeten als het over het beïnvloeden van gedrag van 
mensen gaat. Het bedrijfsleven en de private sector doen vaak niet anders. Met reclame 
en nudging weten ze ons te verleiden tot veel slechte leefgewoonten. In de publieke 
sector zijn we veel voorzichtiger en leggen we veel te makkelijk de verantwoordelijkheid 
bij het individu, ‘die zelf maar als vrij autonoom persoon moet kiezen.’ Dat is een fictie. 
De gevolgen zijn desastreus en dragen bij aan grotere gezondheidsverschillen. De markt 
pakt ons in en het is de taak van de publieke sector en de overheid om de burgers daarin 
beter te beschermen. Zeker voor de professionals in de gezondheidszorg ligt hier een 
verantwoordelijkheid die we veel meer moeten oppakken. De acties van longarts Wanda 
de Kanter en collega’s tegen het roken laten zien dat dit de discussie en de publieke 
opinie enorm kan beïnvloeden en ten gunste kan keren. Hetzelfde doet professor Jaap 
Seidell als het over gezond gewicht gaat. Dat verdient meer navolging. Het helpt als de 
medische stand en de wetenschap haar invloed inzetten! 

En dan het laatste punt uit de sheet, het doorverwijzen naar welzijns- en /of an-
dere mogelijkheden in de wijk is moeilijk en lukt niet. Dat is een reëel vraagstuk. Daar-
voor is het - vanuit het perspectief van de arts - nodig dat het voorveld, of de ‘nuldelijn’, 
beter en overzichtelijker is georganiseerd. 
Dat wil ik nader toelichten want daar wil ik binnen mijn leeropdracht veel aandacht 
aan gaan besteden.
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het organiseren van de nuldelijn
De huisarts is gewend om oplossingsgericht te werken. Voor allerlei ziektebeelden staan 
medicijnen, adviezen en verwijzingen naar specialisten tot zijn of haar beschikking. 
Maar wat als de huisarts denkt aan andere minder medisch gerichte oplossingen: leef-
stijlverandering van de patiënt, welzijnsoplossingen of andere oplossingen meer in het 
sociale domein van werk, inkomen, opleiding of huisvesting? Deels kan dat door inzet 
van E-health-interventies, zoals bijvoorbeeld Emilie Ruiter in haar promotieonderzoek 
over opvoeding en overgewicht heeft ontwikkeld.53 Er zijn lokaal in de wijk veel leefstijl- 
en welzijnsprojecten en activiteiten, die goed kunnen worden ingezet als oplossing voor 
gezondheidsvragen (denk bijvoorbeeld aan beweeg-, eet- of ontmoetingsgroepjes, vaar-
digheidscursussen, groepen voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen 
(KOPP), scholingsmogelijkheden, vrijwilligersklussen).54 Ook oplossingen elders in 
het sociale domein van werk, schuldhulpverlening, inkomen, opleiding of huisvesting 
kunnen bijdragen aan het verminderen van gezondheidsproblemen.31, 55 Er zijn initia-
tieven zoals welzijn op recept, begeleidingstrajecten van buurtsportcoaches en recente-
lijk de mogelijkheid om gecombineerde leefstijlinterventies in te zetten.54, 56, 57 Jenneke 
Saat doet binnen onze groep onderzoek naar gecombineerde leefstijlinterventies voor 
kinderen, zoals die in Arnhem, Nijmegen en Tiel worden uitgevoerd. 

De huisarts is vaak onvoldoende op de hoogte van de vele mogelijkheden. Er is niet één 
telefoonnummer voor, zoals dat voor het ziekenhuis wel beschikbaar is. Voor de wijk 
kom je terecht in een oerwoud van steeds veranderende mogelijkheden, regelingen en 
professionals. En bovendien, wie van de mensen waar je iemand naar wilt doorsturen is 
betrouwbaar en hoor je daar ooit nog iets van terug? 
De uitdaging zoals we die in Nijmegen vanuit de GGD samen met het welzijnswerk en 
het sportbedrijf hebben geformuleerd, is de vraag hoe we de nulde lijn zo kunnen orga-
niseren dat we beter en makkelijker toegankelijk zijn voor het zorgdomein en in het 
verlengde daarvan voor huisartsen en specialisten. 

Figuur 3 : Mogelijkheden voor preventie in de wijk

Figuur 3. Mogelijkheden voor preventie in de wijk.
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Tegelijkertijd zetten we in op meer collectieve activiteiten om de directe omgeving ge-
zonder te krijgen, het beperken van roken op de sportclub, de openbare ruimte, meer 
groen, gezonde scholen, gezonde bedrijven met al hun voorbeeldgedrag.
Als nulde lijn zijn we op zoek naar manieren om met een aantal huisartsenpraktijken 
een dergelijke aanpak naar preventiepraktijken in de eerste lijn te realiseren. Daarvoor 
gebruiken we wijkprofielen, die we onder andere samen met de epidemiologen van de 
GGD maken.58,59 We voeren gesprekken met bewoners en relevante partners om te zien 
waar de energie zit om met elkaar tot een gezamenlijke agenda te komen en een geza-
menlijke aanpak vorm te geven. Zo realiseren we collective impact en versterken samen 
een goede lokale infrastructuur voor preventie. Werkende weg moeten we ontdekken 
wat wel en niet werkt en hoe we het collectieve en individuele kunnen verbinden. Dat 
gaan we met onderzoek begeleiden. Daarbij ligt de uitdaging hoe we de werkzame ele-
menten van de sociale interventies kunnen aantonen, waarbij we goed moeten beseffen 
dat dat in hoge mate afhangt van de context waarbinnen ze worden ingezet. 

Samen met Gerdine Fransen hebben we een instrument ontwikkeld om belang-
rijke aspecten van de kwaliteit en de voortgang van een preventieve infrastructuur te 
meten en te monitoren.60,61 Later dit jaar gaat promovenda Gerda Wink hiermee ver-
volgmetingen uitvoeren om te zien of de communityaanpak in Wijchen de infrastruc-
tuur heeft versterkt.62,63

Andere onderzoeksvragen hebben betrekking op het zichtbaar maken van de resultaten 
van een integrale aanpak in veranderingen in beleid, context, leefomgeving en uitein-
delijk ook in het gedrag en de gezondheid van onze inwoners. 

groen, gezond en in bew eging
Vanuit mijn leeropdracht zal ik actief betrokken blijven bij Nijmegen, Groen Gezond en 
in Beweging.64 In dat programma werken we aan een tienjarige ambitie om de gezond-
heid van de Nijmeegse burger te verbeteren.65 Dat doen we met een breed bestuurlijk 
commitment vanuit het stadsbestuur, de raad van bestuur van het Radboudumc en de 
directie van de GGD. We leggen een stevige koppeling tussen dit strategische niveau en 
het tactische en operationele niveau, die daarmee de samenwerking op nieuwe initia-
tieven goed kan stimuleren. Onze ervaring is dat het enorm helpt als je gezamenlijk 
kunt optrekken, elkaar aanvult, van elkaar leert en elkaar slim in stelling kunt brengen. 
Daar gaan we ook andere partners in de stad, zoals de universiteit, de HAN, het onder-
wijs, de GGZ, zorg- en milieupartijen, bedrijven, de horeca- en de sportsector bij be-
trekken. Iedereen is nodig om de gezamenlijke ambitie waar te maken en met nieuwe 
meer collectieve oplossingen voor gezondheidsvraagstukken te komen. 
De drie partijen hebben elkaar beloofd ook de eigen instellingen gezonder en duurza-
mer te maken. Dat vragen we ook nieuwe partners.
Er is een stevige projectorganisatie opgezet, waarmee we focussen op het verbinden van 
allerlei initiatieven. 
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Ook in Groen, Gezond en in Beweging hebben we de werkzame elementen van collec-
tive impact als uitgangspunt toegepast. Concreet gaat het om het op hoog strategisch 
niveau vaststellen van een gemeenschappelijke visie en agenda. Er is een duidelijke kop-
peling van het strategische, tactische en operationele niveau. We maken slimme allian-
ties met andere partijen die graag mee willen doen. We vinden het belangrijk om ook de 
eigen instelling duurzamer en gezonder te maken: practice what you preache. En tot slot 
hebben we de monitorfunctie geregeld en een robuuste backbone gerealiseerd met een 
stevige project-organisatie.
 
Binnen het Radboudumc is er veel aandacht voor een gezonde omgeving, met enorme 
verbeteringen van het voedselaanbod, het stimuleren van bewegen en gezondheid van 
patiënten (Beter uit Bed, Beter Gezond), koppeling van het duurzaamheidsbeleid aan 
gezondheid en veel aandacht voor gezondheid van het eigen personeel middels een in-
tensief Healthy professional programma.66 Daarmee krijgt de aandacht voor leefstijl bin-
nen het Radboudumc een sterke stimulans en liggen er mooie kansen om zorg en pu-
blieke gezondheid met elkaar te verbinden. Ook vanuit het Radboudumc is de wens om 
veel meer aan te sluiten op wat er in de wijk en de nuldelijn gebeurt en daar zal de eer-
stelijn ongetwijfeld ook bij betrokken gaan worden.

slot
Ik heb ter voorbereiding op vandaag de handelseditie van het proefschrift van Wilma 
Rouwenhorst er nog eens op nagekeken of daar nu echt alles al in stond, zoals ze altijd 
beweerde.1 Je moet toch wel enige fantasie hebben om dat te constateren. Gelukkig 
heeft het vak van gezondheidsbevordering zich de afgelopen tientallen jaren verder ont-
wikkeld. We weten inmiddels dat een brede integrale aanpak nodig is om echt effect en 
impact op de gezondheid van onze bevolking te krijgen. Maar nu gaat het erom dat ook 
echt te gaan realiseren en de werkzame elementen van een collective-impactbenadering 
in te zetten. 
Dat biedt een goed kader voor een nauwere verbinding tussen zorg en publieke gezond-
heid. Dat heeft veel potentie en is belangrijk voor effectieve preventie. Daar ga ik de 
komende jaren stevig aan werken met als ambitie om het individuele en collectieve 
meer in balans te brengen. 

dankwoord
Dames en heren, aan het eind van mijn rede tot slot enkele woorden van dank.

Allereerst dank ik het college van bestuur van de Radboud Universiteit en de raad 
van bestuur van het Radboudumc voor het in mij gestelde vertrouwen. Het is verheu-
gend dat zowel de universiteit als het umc duidelijk kiest voor veel meer samenwerking 
met de regio. Maar niet alleen op bestuursniveau ook bij veel van de collegahooglera-
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ren, zowel binnen Eerstelijnsgeneeskunde als breder in het Radboudumc voel ik een 
sterke intrinsieke motivatie om leefstijl een veel belangrijker onderdeel van de behan-
delpraktijk te maken. Ik zal op alle mogelijke manieren mijn bijdrage leveren om de 
verbinding met buiten en het collectieve te maken. Ik zal dat zeker doen samen met Pim 
Assendelft vanuit zijn leerstoel Preventie in de Zorg, die in feite complementair is aan 
de mijne. Dank Pim voor je krachtige steun om mijn leerstoel gerealiseerd te krijgen. 
De vruchtbare samenwerking tussen de GGD en het Radboudumc in Groen Gezond en 
In beweging is intensief en wordt met deze bijzondere leerstoel bekrachtigd en ook voor 
de toekomst geborgd. Ook de samenwerking tussen de GGD-en van Gelderland-Zuid 
en Gelderland Midden met het Radboudumc binnen de academische werkplaats AM-
PHI Integraal Gezondheidsbeleid wordt met het vestigen van deze leerstoel versterkt.

De leerstoel is mogelijk gemaakt door de GGD Gelderland-Zuid. De ruimte die de 
directeuren van de GGD, Wim Keizer, Bert Kuijf en Moniek Pieters me hebben geboden 
om de afdeling Gezond Leven op te bouwen en de warme support voor AMPHI zijn een 
belangrijke voedingsbodem geweest voor deze leerstoel. Bert en Moniek hebben zich de 
afgelopen jaren sterk ingezet om deze positie te realiseren. Ik ga er mijn best voor doen 
om de samenwerking tussen academie en GGD voor beide heel profijtelijk te laten zijn.

De steun voor deze leerstoel van de voorzitter van het bestuur van de GGD, de 
afgelopen jaren Bert Frings en sinds vorig jaar Grete Visser, zijn erg belangrijk en heb ik 
persoonlijk zeer gevoeld. Dank daarvoor. 

De collega’s van de afdeling Gezond Leven. Als manager ben je niets als je niet een 
krachtig team van professionals en persoonlijkheden hebt om mee te werken. Dat zijn 
jullie. Samen geven we gezondheidsbevordering anno 2019 op een inspirerende manier 
vorm. Dat ik hier sta mag daarom ook zeker op jullie conto geschreven worden. Gerdine 
Fransen en Geraldine Mulder, jullie zijn geweldige teammanagers en het is een genot 
om in grote harmonie met jullie de afdeling aan te sturen. 

Speciale dank ook voor Nicole van der Zanden, mijn managementassistent, die 
mij al jaren met raad en daad ondersteunt en mijn agenda in goede banen probeert te 
leiden. Medy Postma en Jennifer Boerboom pakken daar ook duidelijk hun deel in. Bin-
nen Eerstelijnsgeneeskunde is het Loes Papeleu, die ons, maar mij zeker, heel deskundig 
ondersteunt. Managen vraagt heel veel regelwerk en het is geweldig hoe jullie me daar-
bij helpen. 

Mijn directe collega’s binnen AMPHI en mijn promovendi. Laat de leerstoel voor 
ons vooral een stimulans zijn om op de ingeslagen weg krachtig voort te gaan en de brug 
tussen praktijk, beleid en onderzoek concreet vorm te geven. Koos van der Velden, dank 
voor de jarenlange stimulerende samenwerking en de manier waarop we samen met 
Jeannine Hautvast , Gerdine Fransen en Fieke Raaymakers,  Amphi hebben aangestuurd 
en ontwikkeld.

Ik loop al lang mee in dit vak. Ik heb met veel mensen samengewerkt en tal van 
mogelijkheden gekregen. Ik ben velen dank verschuldigd. Ik wil er drie noemen. Mijn 
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promotoren Gerjo Kok, eigenlijk de echte grondlegger van de wetenschappelijke ge-
zondheidsbevordering in Nederland en Clemens Hosman, die me al vanaf 1978 inspi-
reert en me enthousiast heeft gemaakt voor de GGZ-preventie. Tot op de dag van van-
daag trekken we in steeds wisselende rollen met elkaar op en sparren we om dit vak 
verder te brengen. Ook wil ik hier graag Hans Saan noemen, die me vooral in mijn 
NIGZ-jaren heel veel heeft geleerd en geïnspireerd. 

Mijn vrienden en mijn familie maken het leven naast het werken aangenaam. Dat 
heb ik nodig en waardeer ik zeer.

Mijn vader overleed toen ik tien jaar was. Aan mijn moeder de taak om mij en 
mijn twee broers en twee zussen in haar eentje op te voeden. Van haar heb ik vooral 
geleerd hoe belangrijk het is om iedereen te waarderen om wat hij of zij kan, gelijk te 
behandelen en te respecteren, ongeacht opleiding of inkomen. Die grondhouding trof 
ik ook sterk aan bij mijn schoonfamilie. Ik weet dat jullie trots zijn. En ik ben heel blij 
dat mijn moeder, 89 jaar inmiddels en mijn schoonouders van 90 en 86 jaar, deze mooie 
gelegenheid met me mogen meemaken.

Lilian, Jessie en Chris, met jullie partners Casper en Noema. Voor ieder van jullie 
geldt dat je je, net als ik, nog steeds aan het ontwikkelen bent en steeds nieuwe wegen 
zoekt om verder te komen in en te genieten van het leven. Ik hoop dat we dat nog lang 
met elkaar mogen blijven doen.

Ik heb gezegd. 



21het persoonlijke en het collectieve in balans

referenties

1 Rouwenhorst W. Om onze Gezondheid: de rol van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO). Alphen 

aan den Rijn/Brussel: Samson Sociale en culturele reeks; 1977.

2 Molleman G, Assendelft P, van den Muijsenbergh M, van der Goor I. Een integrale aanpak van preventie 

vraagt om een sterke verbinding met de eerste lijn. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen. 2019;97(1-

2):1-2.

3 Hendriks GAJ, Molleman GRM, Schippers GM, editors. Alcoholgebruik en alcoholproblemen: definities en 

epidemiologische gegevens. Alcoholpreventie Achtergronden, praktijk en beleid; 1988; Alphen aan de Rijn/

Brussel: Samson Uitgeverij.

4 Van der Lans J. Werken aan verslaving. Arnhem: CAD Zuid en Oost Gelderland; 1987.

5 Caplan G. Principles of preventive psychiatry. New York: Basis Books; 1963.

6 Van den Berg T. Preventieve psychiatrie; het model van Caplan. Bloemendaal: Nelissen; 1981.

7 Van den Berg T. Preventieve  psychosociale dienstverlening; een terreinafbakening. Bloemendaal: Nelissen; 

1977.

8 Jonkers R, Liedekerken PC, Haes WFMd, Kok G, J., Saan JAM, editors. Effectiviteit van Gezondheidsvoorlich-

ting en -opvoeding (GVO). Rijswijk: Uitgeverij voor Gezondheidsbevordering; 1988.

9 Green LW, Kreuter MW. Health promotion planning, an educational and environmental approach. 

Mountain View: Mayfield; 1991.

10 Damoiseaux V, Molen HTvd, Kok GJ, editors. Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Assen/

Heerlen: van Gorcum/Open Universiteit; 1993.

11 Ruwaard D, Kramers PGN. Volksgezondheid Toekomt Verkenning 1997, De som der delen. Bitlthoven: RIVM; 

1997.

12 Paulussen T, Aarts H, Leeuw Ed, Kok G. Werkzaamheid en doeltreffendheid van gezondheidsvoorlichting bij 

roken, lichamelijke activiteit en stresshantering. In: Gunning-Schepers LJ, Jansen J, editors. Volkgezondheids 

Toekomst Verkenning 1997, Deel 4 Effecten van preventie. Bilthoven: RIVM; 1997. p. 46-73.

13 Jansen J, Schuit A, Lucht Fvd. Tijd voor gezond gedrag; bevorderen van gezond hedrag bij specifieke groepen: 

RIVM; 2002.

14 Saan JAM, Molleman GRM, Vermeer V, Dale Dv. Projectmanagement: het opus-model. Woerden: NIGZ; 

2004.

15 Molleman GRM. Preffi 2.0 : Health Promotion Effect Management Instrument; Development, validity, 

reliability and usability. Woerden, Netherlands: NIGZ; 2005.

16 Molleman GRM, Ploeg MA, Hosman CMH, Peters LWH. Preffi 2.0: a quality assessment tool. Promotion & 

Education. 2006;13:9-14.

17 Kok HH, Molleman GRM, Saan H, Ploeg M. Handboek Preffi 2.0: richtlijn voor effectieve gezondheidsbevor-

dering en preventie. Woerden: NIGZ; 2005.

18 Van den Broucke S, Molleman GRM, Broesskamp-Stone U, Speller V, Saan JAM. ‘Getting evidence into 

practice’: tools and processes for Health Promotion, special session of  the GPHPE/European.  Health 2004. 

Melbourne2004.



22 prof.  dr.  ger ard molleman

19 Bollars C, Kok HH, Van den Broucke S, Molleman G. European Quality Instrument for Health Promotion 

(EQUIHP) User manual + Instrument. Brussel/Woerden: VIG/ NIGZ; 2005 https://ec.europa.eu/health/

ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_15_a11_en.pdf.

20 Saan JAM, Haes WFMd. Gezond effect bevorderen. Woerden: NIGZ; 2005.

21 Hekkink CF, Molleman GRM, Keijsers JFEM, Saan H. Onderzoek naar indicator-ontwikkeling voor 

gezondheidsbevordering. In: Saan H, Haes Wd, Hekkink C, editors. Het referentiekader Gezondheidsbevor-

dering verder uitgediept. Deelrappoirt 8. Woerden: NIGZ; 2007.

22 Bos V, Kammen Jv. Kennissynthese, een handleiding. Woerden en Den Haag: NIGZ en ZonMw; 2007. 59 p.

23 ZonMW. Academische werkplaatsen Publieke Gezondheid https://www.awpg.nl/homepage2019 [

24 Jansen  M, Burhenne K. Hoge hakken. lange tenen ; Successen van en valkuilen voor de Academische 

Werkplaatsen Publieke Gezondheid in Nederland. Geleen: GGD Zuid Limburg; 2011.

25 ZonMw. Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in kaart gebracht. Bijsterveldt Mv, editor. Den 

Haag: ZonMw; 2012.

26 Jansen  M, N.K.de V, G. K, Oers JAMv. Collaboration between practice, policy ans research in local public 

health in the Netherlands. Health Policy. 2008;86:295-307.

27 WHO. Ottawa Charter for Health Promotion. Ottawa: WHO; First International Conference on Health 

Promotion; 1986 21 November 1986.

28 Marmot M. Health Inequities and Social Determinants of Health Rotarua, Nieuw Zeeland2019 [https://

secure.tcc.co.nz/ei/images/IUHPE19/PDF/IUHPE%202019%20-%20Michael%20Marmot.pdf].

29 Statistics OfN. National life tables, UK: 2015 to 2017 25 september 208 [https://www.ons.gov.uk/

peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/bulletins/nationallifetablesu

nitedkingdom/2015to7].

30 RIVM. Volksgezondheidinfo.nl 2019 [https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/levensverwach-

ting/regionaal-internationaal/internationaal#!node-internationale-vergelijking-trend-levensverwachting-

mannen https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/levensverwachting/regionaal-internatio-

naal/internationaal#node-internationale-vergelijking-trend-levensverwachting-vrouwen].

31 Pharos. Gezond in... Stimuleringsprogramma GIDS; Lokale aanpak gezondheidsachterstanden  [https://

www.gezondin.nu/].

32 Nijmegen G. Nota Gezond  Nijmegen 2009-2012. Nijmegen: Gemeente Nijmegen; 2009.

33 Nijmegen G. Samen gezond verder; Lokaal gezondheidsbeleid Nijmegen 2013-2017. Nijmegen: Gemeente 

Nijmegen; 2013.

34 Nijmegen G. Gezondheidsagenda 2017-2020 “Samen gezond in Nijmegen”. Nijmegen: Gemeente Nijmegen; 

2017.

35 Nijmegen op een Lijn 2018 [https://www.regionijmegenopeenlijn.nl/over-noel].

36 Oers JAMv. Gezondheid op Koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. Bilthoven: RIVM; 2002.

37 Grobbee RG, Sluijs I, Zandvliet J. Kennisagenda Preventie, Nationale Wetenschapsagenda route Gezond-

heidszorgonderzoek, preventie en behandeling. Den Haag: NFU/ ZonMw; 2018. 52 p.

38 JOGG JOGG.  [05-06-2019]. https://jongerenopgezondgewicht.nl/jogg-aanpak].

39 Kania J, Kramer M. Collective impact. Stanford social innovation review New York; 2011.

https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_15_a11_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_15_a11_en.pdf
https://www.awpg.nl/homepage2019
https://secure.tcc.co.nz/ei/images/IUHPE19/PDF/IUHPE%202019%20-%20Michael%20Marmot.pdf
https://secure.tcc.co.nz/ei/images/IUHPE19/PDF/IUHPE%202019%20-%20Michael%20Marmot.pdf
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/bulletins/nationallifetablesunitedkingdom/2015to7
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/bulletins/nationallifetablesunitedkingdom/2015to7
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/bulletins/nationallifetablesunitedkingdom/2015to7
https://www.gezondin.nu/
https://www.gezondin.nu/
https://www.regionijmegenopeenlijn.nl/over-noel
https://jongerenopgezondgewicht.nl/jogg-aanpak


23het persoonlijke en het collectieve in balans

40 Stanford Social Innovation Review: SSIR.Org;  [https://ssir.org/articles/entry/collective_impact].

41 Kania J, Hanleybrown F, Splansky Juster J, editors. Collective Insights on Collective Impact. Stanfor, 

California: Stanford Center on Philanthropy and Civil Society  Stanfor University; 2014.

42 Kania J, Kramer M. Embracing Emergence: How collective impact adresses complexity. Stanford Social 

Innovation Review. 2013.

43 de Montigny JG, Desjardins S, Bouchard L. The fundamentals of cross-sector collaboration for social change 

to promote population health. Glob Health Promot. 2019;26(2):41-50.

44 Law YW, Yeung TL, Ip FWL, Yip PSF. Evidence-Based Suicide Prevention: Collective Impact of Engagement 

with Community Stakeholders. Journal of Evidence-Based Social Work. 2019;16(2):211-27.

45 Niemelä M, Kallunki H, Jokinen J, Räsänen S, Ala-Aho B, Hakko H, et al. Collective Impact on Prevention: 

Let’s Talk About Children Service Model and Decrease in Referrals to Child Protection Services. Frontiers in 

Psychiatry. 2019;10(64).

46 Stachowiak S, Gase L. Does collective impact really make an impact. Stanford Social Innovation Review. 

2018.

47 Smit E, Leenaars KEF, Wagemakers MAE, Molleman GRM, Jvd. V. Invloed van wervingsstrategieën op de 

bereikte doelgroep van de buurtsportcoach. Symposium. 12-13 april 2017, . Nederlands Congres Volksgezond-

heid (NCVGZ),; De Rijtuigen Loods, Amersfoort.: TSG; 2017.

48 Smit E, Leenaars K, Wagemakers A, Molleman G, M K, editors. Verbinding zorg, sport & bewegen. 

Presentatie Slotbijeenkomst project ‘Verbinding zorg, sport en bewegen’ 1 juni 2017; 2017; Akoesticum, Ede.

49 Grol SM, Molleman GR, Kuijpers A, van der Sande R, Fransen GA, Assendelft WJ, et al. The role of the 

general practitioner in multidisciplinary teams: a qualitative study in elderly care. BMC family practice. 

2018;19(1):40.

50 RIVM. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 : Een gezond vooruitzicht. Synthese. Bilthoven: RIVM; 

2018. 36 p.

51 SWOV. DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030. Den Haag: SWOV,; 2018.

52 Knaap Pvd. Opties voor meer verkeersveiligheid 2018-2030, Brief aan de minister In: Waterstaat Ie, editor. 

Den Haag: SWOV; 2018.

53 Ruiter EL, Molleman GR, Fransen GA. Ontwikkeling van twee opvoedinterventies ter bevordering van 

gezond gewicht bij kinderen. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen. 2017;95(7-8):317-25.

54 RIVM. Leefstijlinterventies Bilthoven: RIVM, Centrum Gezond leven; 2019 [https://www.loketgezondleven.

nl/leefstijlinterventies].

55 Movisie. Armoede en Schulden; wat werkt Utrecht: Movisie; 2019 [https://www.movisie.nl/armoede-schul-

den].

56 Recept Wo, kennisnetwerk l. Welzijn Op Recept 2019 [https://welzijnoprecept.nl/].

57 (VSG) VSeG. Sport in de Buurt Den Haag: VSG; 2019 [https://sportindebuurt.nl/buurtsportcoach/

wat-is-een-buurtsportcoach/].

58 Schers H, Nieuwboer M, Groot Md, G M. Wijkgerichte aanpak in de eerste lijn werkt. Medisch Contact,. 

2014;25 Juni.

59 Terpstra J, Moerman M. Doorontwikkelen van een wijkprofiel; proce en resultaat van de ontwikkeling 

vaneen gezondheidsprofiel: AMPHI Integraal Gezondheidsbeleid, Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, 

Amphi; 2013.

https://ssir.org/articles/entry/collective_impact
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies
https://www.movisie.nl/armoede-schulden
https://www.movisie.nl/armoede-schulden
https://welzijnoprecept.nl/
https://sportindebuurt.nl/buurtsportcoach/wat-is-een-buurtsportcoach/
https://sportindebuurt.nl/buurtsportcoach/wat-is-een-buurtsportcoach/


24 prof.  dr.  ger ard molleman

60 Fransen GAJ, Riet Avd, Ham Lvd, A W, G M. Gezondheidsmakelaars verbeteren het Gezondheidsbvorderend 

Systeem van hun wijk of gemeente.  NCVGZ; Amersfoort: TSG; 2017.

61 Riet Avd. Ontwikkeling van en monitoringsinstrument voor het gezondheidsbevorderen systeem. 

Wageningen / Nijmegen: Wageningen University & Research & GGD Gelderland-Zuid; 2017.

62 Wink G. Project SameNoord Wijchen: Fonds NutsOhra; 2018 [https://www.fnozorgvoorkansen.nl/project/

gezond-leven-in-wijchen-noord/].

63 Wink G. Resultaten vragenlijstonderzoek 2017 SameNoordWijchen. In: Zuid GG, editor. Nijmegen2017.

64 GGIB. Groen, Gezond en in Beweging 2019 [https://wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl/].

65 GGIB. Procesplan 2018-2020. Nijmegen: Stuurgroep Groen Gezond en in Beweging; 2018.

66 Radboudumc. Radboudumc en Groen Gezond en n Beweging 2019 [https://www.radboudumc.nl/intranet/

projecten/wij-zijn-groen-gezond-en-in-beweging].

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/project/gezond-leven-in-wijchen-noord/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/project/gezond-leven-in-wijchen-noord/
https://wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl/
https://www.radboudumc.nl/intranet/projecten/wij-zijn-groen-gezond-en-in-beweging
https://www.radboudumc.nl/intranet/projecten/wij-zijn-groen-gezond-en-in-beweging

	omslag compleet Gerard_Molleman
	Oratie_bw_Gerard_Molleman

