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Conclusies en Leerpunten 

Inleiding 

De ZonMw Preventieprogramma’s bestaan sinds 1998. Het doel van het onderbrengen van 

preventieonderzoek bij ZonMw was om de aansluiting tussen onderzoek, beleid en praktijk 

te versterken door een betere organisatie en aansturing van preventieonderzoek.  

Uit de evaluatie van het Eerste Preventieprogramma van ZonMw blijkt dat in korte tijd de 

structuur en samenhang van het onderzoek binnen de preventieve sector is versterkt. Van-

af het Tweede Preventieprogramma is extra accent gelegd op de implementatie van onder-

zoeksresultaten. Intussen kent het programma vier opeenvolgende onderzoeksprogram-

ma’s. Het Tweede en Derde Preventieprogramma zijn nog niet geëvalueerd en het Vierde 

Preventieprogramma loopt nog.  

 

Evaluatie van het 2e en 3e Preventieprogramma 

In opdracht van ZonMw evalueren wij het Tweede (PP2) en Derde Preventieprogramma 

(PP3). Het doel van deze evaluatie is: 

 Inzicht verkrijgen in het programmeerproces van preventieonderzoek.  

 Inhoudelijke evalueren (projectresultaten direct na afloop van het project).  

 Vaststellen van de bijdrage van de preventieprogramma’s aan het oplossen van vraag-

stukken rond volksgezondheid en gezondheidszorg (maatschappelijke impact).  

 Formuleren van leerpunten voor de ZonMw-programmering bij het stimuleren van ver-

nieuwende methoden en strategieën in de preventiepraktijk.  

Het Eerste (PP1) en Vierde Preventieprogramma (PP4) zijn deels meegenomen om goed 

zicht te krijgen op de ontwikkeling die ZonMw met de Preventieprogramma’s doormaakt. 

 

In deze evaluatie richten wij ons op:  

1. uitvoeringsproces,  

2. resultaten,  

3. en impact.  

De relatie tussen deze drie onderdelen, is de kern van onze impactanalyse. Impact kan pas 

aan de projecten of interventie worden toegeschreven wanneer we het proces dat tot de 

impact heeft geleid ook kunnen reconstrueren.  

 

Een belangrijke factor bij het bereiken van impact is de interactie tussen onderzoeksteams, 

beleid en praktijk. Als er productieve interacties tussen onderzoeksgroepen en stakeholders 

bestaan, is de verwachting meer gerechtvaardigd dat het onderzoek op termijn maatschap-

pelijke impact heeft. Daarnaast is van belang dat de programma’s inspelen op belangrijke 

vraagstukken op het gebied van volksgezondheid en gezondheidsbevordering. Aankno-

pingspunten daarvoor zijn voldoende inbreng van verschillende belanghebbenden bij de 

totstandkoming van de programma’s en regelmatige zelfreflectie door de evaluatie van de 

maatschappelijke impact van de programma’s. 
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A. Conclusies 

A1. Conclusies over het uitvoeringsproces 
De uitvoering omvat het proces van programmeren, de vertaalslag van deze programme-

ring naar de financiering van projecten, de monitoring en de sturing van deze projecten.   

 

ZonMw voldoet aan voorwaarden voor succesvolle programmering 

Onderzoeksprogrammering betreft alle activiteiten boven het niveau van individuele projec-

ten, om vier strategische programmadoelen te realiseren, namelijk: 

 Samenhang tussen projecten om systematische kennisgroei te bevorderen; 

 Doelmatige budgetbesteding om de programmaresultaten te vergroten; 

 Koppelen van onderzoeksresultaten aan beleid of praktijk om voor optimale benutting te 

zorgen; 

 Kwaliteit te bewaken door de inzet van commissies en referenten.  

 

Wij concluderen dat ZonMw met de Preventieprogramma’s voldoet aan de volgende zes 

voorwaarden voor een succesvolle programmering, al kunnen deze op een aantal punten 

versterkt worden.  

 

Voorwaarde 1: Programmering sluit aan op overheidsbeleid 

De betrokkenheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is vanaf 

het Eerste Preventieprogramma toegenomen. De prioriteiten en specifieke aandachtspunten 

uit het Tweede en Derde Preventieprogramma dekken alle beleidsprioriteiten (preventieno-

ta’s). Op het moment dat een onderwerp beleidsmatig minder prioriteit heeft is dit ook te-

rug te zien in de programma’s.  

Gemeenten zijn, als beleidspartners op lokaal niveau, tot dusver nog weinig betrokken ge-

weest bij de programmering van het Preventieprogramma. De betrokkenheid van gemeen-

ten in andere fasen van de uitvoering neemt wel toe.  

 

Voorwaarde 2: ZonMw betrekt het veld bij programmering 

De kaders voor de programmering zijn bepaald door het ministerie van VWS. Bij de invul-

ling van de programmering zijn wetenschap en praktijk betrokken. Het gaat grotendeels om 

experts. De behoefte van wetenschap en praktijk is om eerder in het programmeringproces 

betrokken te worden. Behalve de landelijke stakeholdersorganisaties en experts kan ook 

het perspectief van eindgebruikers, zoals huisartsen, scholen, GGZ-professionals en GGD-

professionals, beter terug komen in de programmering.  

 

Voorwaarde 3: Programmering baseert zich op overzicht van bestaande kennis 

Om inzicht te krijgen in bestaande kennis laat ZonMw steeds vaker kennissyntheses en pro-

grammeerstudies uitvoeren. ZonMw krijgt hiermee inzicht in de meest recente resultaten 

van onderzoek en ontwikkeling van interventies in binnen- en buitenland. Uitgangspunt bij 

deze studies is steeds: welke kennis ontbreekt over het betreffende onderwerp en welke 

implementatiemogelijkheden zijn er? De programmeerstudies geven antwoord op de be-

langrijkste vragen. In PP1, PP2 en PP3 worden de resultaten aantoonbaar gebruikt als 

bouwstenen voor de programmering.  

De programmeerstudies maken nog geen standaard onderdeel uit van de programmering-

cyclus. Daarnaast ontbreekt in de studies nog tegen welke knelpunten het veld (beleid en 
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praktijk) aanloopt. Verder kan het perspectief van de kennisgebruiker nog wat meer in de 

kennissyntheses naar voren komen door aan te geven hoe kennis gebruikt kan worden in 

een bepaalde setting. 

 

Voorwaarde 4: De programmastructuur is goed gekozen 

De hoofdconclusie is dat de indeling in deelprogramma’s werkzaam is. Vervolgens constate-

ren we dat de indelingen ook nadelen hebben. Bij het PP2 en PP3 was de indeling in stadia 

(van ontwikkeling van interventies tot implementatie) problematisch omdat het themati-

sche overzicht ontbrak. De samenhang en eventuele overlap tussen projecten op een be-

paald thema was daardoor niet goed inzichtelijk. Bij het Vierde Preventieprogramma is wel 

voor een thematische indeling gekozen. Het voordeel is dat hiermee meer inzicht is in de 

verbinding met andere ZonMw-programma’s. Thema’s zijn ook beter herkenbaar voor het 

veld. Of de indeling van het PP4 optimaal is zal aan de orde komen in een volgende evalua-

tie.  

 

Voorwaarde 5: Programmering bouwt voort op lessen uit eerdere programma’s 

ZonMw heeft een sterk reflecterend en lerend vermogen. Lessen worden goed vertaald in 

nieuwe programma’s. Zo zijn vrijwel alle verbeterpunten uit de evaluatie van het Eerste 

Preventieprogramma verwerkt. Het Tweede en Derde Preventieprogramma waren nog niet 

geëvalueerd voor de programmering van het Vierde Preventieprogramma. Wel is evident 

dat ZonMw tijdens de opzet en uitvoering van het Tweede en Derde Preventieprogramma 

lessen heeft getrokken en verbeteringen heeft doorgevoerd.  

 

Voorwaarde 6: Programmering sluit goed aan op andere ZonMw-programma’s. 

De preventieprogramma’s hebben veel aanpalende programma’s. ZonMw besteedt intern op 

verschillende manieren aandacht aan afstemming. In de communicatie in programmatek-

sten en bij subsidieoproepen maakt ZonMw duidelijk welke prioriteiten onder welke pro-

gramma’s vallen.  

Toch ontbreekt het de programmacommissie door de vele projecten en programma’s nog 

aan overzicht. Het aantal projecten is groot en de informatie in de databases is niet over-

zichtelijk en compleet. Een gebrek aan gegevens belemmert inhoudelijke tussentijdse ana-

lyses op een hoger aggregatieniveau.  

 

2. Vertaalslag van programma naar financiering van projecten is consistent 

Voor de uitvoering van het programma is het vervolgens essentieel dat de projecten die 

worden gehonoreerd goed aansluiten bij het programma. Uit onze analyse blijkt dat deze 

aansluiting is gerealiseerd. Voor alle geprioriteerde onderwerpen zijn projecten opgestart 

en daarnaast boden de Preventieprogramma’s buiten deze onderwerpen ruimte voor acute 

of minder voorkomende maar ernstige gezondheidsproblemen.  

In vergelijking met PP1 en PP2 is bij PP3 het beschikbare budget gerichter (top down) uit-

gezet. Het voordeel van gerichte trajecten is dat de aansluiting met prioriteiten en de ba-

lans tussen onderwerpen versterkt kan worden. De huidige verhouding tussen top down en 

open calls werkt goed en voor deze werkwijze is veel draagvlak bij het veld. 

 

3. Vraag- en probleemstelling voor projecten komen meer uit het veld 

Een belangrijke factor die de kans op maatschappelijke impact vergroot is dat de vraag- en 

probleemstelling een hoge relevantie hebben voor kennisgebruikers in het veld (beleid en 

praktijk). Als de vraag- en probleemstelling uit het veld komen is de kans op benutting gro-
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ter. Overigens is dit geen absolute voorwaarde voor het bereiken van impact, onderzoek 

waarbij praktijk en/of beleid in eerste instantie geen relevantie ziet, kan op den duur wel 

degelijk impact hebben, alleen is de kans kleiner.   

 

Eerder concludeerden we al dat de aansluiting van de Preventieprogramma’s en de gefinan-

cierde projecten bij het landelijke beleid goed is. Ook de betrokkenheid van de praktijk bij 

projectvoorstellen neemt toe. Vanaf het Derde Programma stuurt ZonMw nadrukkelijker op 

de samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Daarnaast is met de Academische Werk-

plaatsen geïnvesteerd in de infrastructuur. Vanuit deze samenwerking tussen praktijk, we-

tenschap en lokaal beleid worden steeds vaker goede voorstellen ingediend en gehonoreerd 

bij het Preventieprogramma.  

 

4. Bij beoordeling van voorstellen meer aandacht voor praktijkrelevantie  

Referenten en leden van (sub) programmacommissies hebben een belangrijke rol in het be-

oordelen en honoreren van voorstellen. Om te zorgen dat ZonMw voorstellen honoreert die 

goed aansluiten en bruikbaar zijn in wetenschap, beleid en/of praktijk is het van belang dat 

de groep referenten en de programmacommissies heterogeen zijn samengesteld en dat de 

verschillende perspectieven in de beoordeling aan bod komen.  

Waar de commissies bij de eerste programma’s voornamelijk uit wetenschappers beston-

den, concluderen wij dat inmiddels sprake is van een goede mix tussen wetenschap, prak-

tijk en beleid. De wetenschap is nog steeds sterk vertegenwoordigd en wij concluderen dat 

dit belangrijk blijft. De ambachtelijke kern van de programma’s bestaat immers uit (toe-

passingsgerichte) wetenschappelijke activiteiten en de methodologische kwaliteit is een es-

sentiële voorwaarde voor het rendement van onderzoek. De beoordeling op de kwaliteit 

verloopt bij de Preventieprogramma’s uitstekend.  

Bij het beoordelen van relevantie ligt de nadruk op de aansluiting op prioriteiten en doelen 

van het programma. De toetsing van voorstellen op de toepasbaarheid in de praktijk is nog 

beperkt.  

 

 

A2. Conclusie over de resultaten en verspreiding 
 

5. Projecten halen hun doelstellingen en leveren bruikbare resultaten 

De selectie van kwalitatief goede en relevante voorstellen betaalt zich uit in resultaten. 

Veruit het grootste deel van de projecten behaalt de doelstelling die vooraf gesteld is. De 

resultaten van vrijwel alle projecten zijn bruikbaar.  

 

6. Groeiende aandacht voor verspreiding en implementatie 

In de opeenvolgende Preventieprogramma’s is ZonMw steeds meer aandacht gaan besteden 

aan verspreiding en implementatie. Dit doet ZonMw met activiteiten op programmaniveau 

en het niveau van de gefinancierde projecten.  

De rol van ZonMw is om resultaten van het programma zo goed mogelijk door te geven en 

bij te dragen aan de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur. ZonMw stuurt op het proces 

van verspreiding en implementatie gedurende het programma. Bij verspreiding gaat het om 

activiteiten waarmee ZonMw, kennispartners en projectteams resultaten van (clusters van) 

projecten onder de aandacht brengen en beschikbaar stellen aan de beoogde kennisgebrui-

kers. Bij implementatie doelen we op hoe ZonMw daadwerkelijke toepassing en het gebruik  
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van resultaten stimuleert. De verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke invoering ligt bij 

het veld zelf.  

 

7. Er zijn afspraken met ‘kennispartners’ over de verspreiding van resultaten 

ZonMw investeert onder meer in de kennisinfrastructuur door voor de verspreiding van re-

sultaten afspraken te maken met kennisinstituten, branche- en beroepsorganisaties. Resul-

taten uit onderzoek komen terecht in databases, publicaties en handleidingen. De beschik-

baarheid van onderzoeksresultaten is daarmee sterk verbeterd.  

 

8. Thematische en gerichte benadering lijkt het best te werken  

Bij de uitvoering van de Preventieprogramma’s zijn verschillende pogingen ondernomen om 

een impuls te geven aan de verspreiding en implementatie. In 2007 is de Implementatiead-

viesraad ingesteld om het programma te adviseren vanuit het gebruikersperspectief. Deze 

aanpak bleek echter niet te werken, omdat de benadering te generiek was. De thematische 

aanpak bij het Vierde Preventieprogramma werkt beter en is herkenbaarder voor kennisge-

bruikers. Winst valt nog te behalen in het gerichter communiceren naar specifieke groepen 

kennisgebruikers.  

 

9. Extra impulsen aan de toepassing van kennis door nieuwe programma’s 

Met regie- en uitvoeringsprogramma’s geeft ZonMw een extra impuls aan de verspreiding 

en toepassing van kennis. Een voorbeeld van zo’n programma is Gezonde Slagkracht, 

waarbij ZonMw specifiek een impuls geeft aan gemeenten als regievoerder om, met lokale 

partners, vanuit een geïntegreerde aanpak gezondheid te bevorderen.  

Daarnaast zijn er specifieke budgetten voor verspreidings- en implementatieprojecten. De-

ze budgetten zijn toegenomen. Tot medio PP3 lag het initiatief voor het indienen van een 

aanvraag vooral bij de projectleider. Daarna is ZonMw meer gaan sturen door veelbeloven-

de projecten te benaderen. Onze conclusie is dat dit een goede ontwikkeling is, omdat mid-

delen zo gerichter ingezet kunnen worden op projecten met een groter potentieel.  

 

 

A3. Conclusies over impact 
 

10. Deze evaluatie laat een positief beeld van de impact zien 

We hebben onderscheid gemaakt in wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Vrijwel 

alle projecten die zijn gefinancierd vanuit de Preventieprogramma’s leiden tot wetenschap-

pelijke impact in de vorm van wetenschappelijke publicaties en presentaties.  

 

De Preventieprogramma’s leiden onmiskenbaar ook tot maatschappelijke impact. De impact 

is het meest herkenbaar in de implementatie van screeningsonderwerpen en infectieziektes. 

Het is aannemelijk dat deze bijdragen aan gezondheidswinst. Daarnaast zijn rond veel ver-

schillende onderwerpen interventies ontwikkeld en in gebruik in de preventiepraktijk. Im-

pact wordt niet alleen bereikt door toepassing in de praktijk, maar ook door bepaalde inter-

venties en maatregelen niet te implementeren als deze niet kosteneffectief zijn. De langdu-

rige investering in preventieonderzoek en de samenhangende programmering werpt op de-

ze manier duidelijk vruchten af.  

Hoewel de weg naar een bredere toepassing nog moeizaam is, hebben veel projecten resul-

taten opgeleverd waar nog meer impact van te verwachten is. Dit is veelbelovend vanuit 

het perspectief dat het bereiken van impact veel tijd kost.   
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11. De brede toepassing van resultaten kan beter 

De projecten die met de financiering vanuit de Preventieprogramma’s zijn uitgevoerd zijn 

goed en leveren bruikbare en beschikbare resultaten op. Toch blijven ze nog vaak boven 

het veld (beleid en praktijk) zweven. Zover het om kennisontwikkeling gaat is dit legitiem, 

maar als het doel is kennis in het veld te brengen en maatschappelijke impact te bereiken 

is meer nodig. Ondanks dat de samenwerking met het veld binnen de projecten is ver-

sterkt, is nog sprake van tamelijk gescheiden werelden. Daarmee is de gerealiseerde maat-

schappelijke impact van het Preventieprogramma nog niet optimaal en voor verbetering 

vatbaar. Voor het een bredere en grotere schaal van toepassing is een sterkere verbinding 

nodig.  

 

 

B. Leerpunten 
 

1. Neem het veld nog meer als vertrekpunt bij programmering 

Een van de belangrijkste leerpunten voor het vergroten van de maatschappelijke impact is 

dan ook om het veld meer als vertrekpunt voor de programmering te nemen. De program-

mering moet voor een belangrijk deel gaan over knelpunten die het veld ondervindt. Als 

praktijk- en beleidsgericht onderzoek begint én eindigt in het veld komt de benutting van 

de resultaten beter tot zijn recht.  

Een startpunt is het in kaart brengen van vragen en knelpunten. Dit is niet eenvoudig om-

dat het veld breed en diffuus is. Mogelijkheden hiervoor zijn bijvoorbeeld de inzet van korte 

praktijkverkenningen. Dit zijn geen methodologische hoogstandjes, maar quick scans, 

groepsgesprekken, korte enquêtes, simpele casestudies, essays, praktijkpanels, etc. Uit 

deze studies kun je de meestbelovende knelpunten en ideeën selecteren. Deze kan ZonMw 

vervolgens meenemen in de verdere programmering.  

 

2. Kijk bij beoordeling hoe rekening is gehouden met externe factoren 

De toetsing van voorstellen op de toepasbaarheid in de praktijk kan kritischer. Dit kan door 

criteria mee te nemen die niet per se wetenschappelijk van aard zijn, zoals bruikbaarheid 

en implementaire validiteit (Van de Vall, 1980). Bovendien doen de beoordelaars er goed 

aan het veld systematisch te raadplegen om dit soort criteria goed te kunnen meewegen. 
Verder zou ZonMw, naast de wetenschappelijke referenten, veldpanels kunnen instellen die 

op de praktijkaspecten letten. 

De mate van implementatie hangt verder sterk af van externe factoren, zoals financiën en 

beleidsprioriteiten van VWS, gemeenten en andere organisaties. Het gebrek aan financie-

ring is vaak een struikelblok bij verdere implementatie. Als een projectteam toepassing in 

het veld beoogt, is het van belang dat zij ook inzichtelijk maakt hoe zij rekening houdt met 

dergelijke factoren. De beoordelaars kunnen dit meenemen in hun beoordeling. 

 

3. Zorg voor een meer gerichte verspreiding van resultaten 

ZonMw kan projectteams nog meer stimuleren om resultaten gerichter te verspreiden en 

kan gerichte trajecten uitzetten voor onderzoek naar knelpunten bij implementatie op spe-

cifieke terreinen en doelgroepen. 

Voor meer focus in keuze van producten en media kan het nuttig zijn om aan te geven op 

wie (welke organisaties en functionarissen) de projectresultaten uiteindelijk primair gericht 

zullen zijn, in plaats van allerlei uiteenlopende brede doelgroepen in de subsidieaanvragen 

op te nemen. 
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De kans op implementatie wordt groter door de verspreiding gericht aan te pakken, bij-

voorbeeld door je vooral te richten op de doelgroep die de belangrijkste barrière voor im-

plementatie vormt, zowel bij praktijk als beleid (financiering, regelgeving). Een analyse van 

waar de barrières liggen helpt om een gerichte communicatie- en verspreidingsstrategie op 

te zetten.  

 

4. Verbeter het overzicht over projecten 

Het efficiënt en effectief monitoren van projecten en zowel administratief als inhoudelijk 

(bij)sturen van de Preventieprogramma’s zou veel baat hebben bij een beter bijgehouden 

projectadministratiesysteem waaruit eenvoudig gegevens te exporteren en te analyseren 

zijn. Het is belangrijk om daarbij een goede set van variabelen te definiëren. Voorbeelden 

van variabelen zijn: beoogde eindgebruiker, type eindproduct, type instrument, fase van 

ontwikkeling, mate van toepassing. ZonMw werkt aan een de verbetering van het organisa-

tiebrede systeem. Dit systeem is bedoeld voor alle programma’s. Het zou in ieder geval 

voor de Preventieprogramma’s ook mogelijk moeten zijn om aan een dergelijk systeem pro-

grammaspecifieke variabelen toe te voegen.  

 

5. Monitor benutting van resultaten op een hoger aggregatieniveau 

Een hiermee enigszins samenhangend maar toch apart leerpunt is het volgende: op dit 

moment kijkt ZonMw vooral naar de benutting van projectresultaten. Dat is op zichzelf niet 

verkeerd, maar benutting van kennis heeft nog meer zin op 'hogere' niveaus. De resultaten 

van een (coherent) programma moeten duidelijk meerwaarde hebben ten opzichte van de 

optelsom van de projectresultaten (en dat kan worden bereikt als er voldoende samenhang 

is binnen het programma). Je kunt vervolgens kijken naar het niveau van kennismanage-

ment, waarbij je niet alleen de eigen resultaten betrekt maar ook relevante kennis die el-

ders is geproduceerd. 

 

6. Kijk bij impactmeting breder dan een programma 

De attributie van impact van de Preventieprogramma’s is ingewikkeld doordat het onder-

scheid tussen PP1, PP2, PP3, PP4 en alle andere programma’s binnen het ZonMw Preventie-

kader niet scherp is. Zowel voor ZonMw bureau, de commissies, als bij andere responden-

ten uit wetenschap, beleid en praktijk, blijkt dat de verschillende programma’s in elkaar 

overlopen. Dit is niet verwonderlijk omdat de Preventieprogramma’s chronologisch en in-

houdelijk niet volledig te scheiden zijn. Ook de andere programma’s binnen het bredere 

Preventiekader zijn veelal gerelateerd aan de Preventieprogramma’s. Ten slotte is voor de 

toepassing in beleid en praktijk het onderscheid tussen de verschillende programma’s niet 

zo relevant: het gaat er vooral om wat er voor de preventievraagstukken aan nuttige en 

bruikbare (samenhangende) oplossingen wordt opgeleverd. Aangezien het Preventiepro-

gramma ook qua diversiteit aan onderwerpen vergelijkbaar is met het gehele Preventieka-

der, kan voor een toekomstige impactstudie ook het bredere Preventiekader als onderwerp 

van de impactstudie worden genomen.  
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1 Doel en opzet evaluatie 

In dit hoofdstuk zetten we uiteen welk evaluatiekader en welke vragen leidend zijn bij deze 

evaluatie van de Preventieprogramma’s. Ten slotte schetsen we de gehanteerde onder-

zoeksaanpak.  

De evaluatie bestaat uit twee onderdelen. Het eerste is een zelfevaluatie, grotendeels uit-

gevoerd door Panteia onder regie van ZonMw. Het tweede deel is beoordeling van de resul-

taten en de impact door Panteia. Deze beoordeling is voor rekening van Panteia. ZonMw 

heeft bij dit onderdeel alleen gekeken of de feiten correct zijn weergegeven.  

1.1 Aanleiding en doelstellingen  

Het programma Preventie bij ZonMw bestaat sinds 1998. Doel van het programma was en 

is het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis over preventie en preventiemaatregelen, 

van effectieve preventiemethoden en van kennis over het implementeren van effectief ge-

bleken preventiemaatregelen. Het eerste programma bleek, zo wees de evaluatie uit, in be-

trekkelijk korte tijd de structuur en samenhang van het onderzoek binnen de preventieve 

sector te versterken. Vanaf het tweede programma is extra accent gelegd op het bevorde-

ren van implementatie van onderzoeksresultaten. Intussen kent het programma vier op-

eenvolgende onderzoeksprogramma’s. Het eerste hiervan is geëvalueerd, het tweede 

(2003-2007) en derde programma (2008-2011) nog niet.  

 

ZonMw heeft Panteia/Research voor Beleid gevraagd om een proces- en impactanalyse uit 

te voeren. De evaluatie betreft het Tweede en Derde Preventieprogramma. We nemen het 

Eerste en Vierde Preventieprogramma deels mee om goed zicht te krijgen op de ontwikke-

ling die ZonMw met de programma’s doormaakt.  

 

Het doel van de evaluatie is: 

1. Inzicht verkrijgen in het programmeerproces van preventieonderzoek en innovatie in de 

preventiepraktijk.  

2. Inhoudelijk evalueren (beperkt tot de projectresultaten direct na afloop van het pro-

ject) en inzicht geven in de realisatie van het budget.  

3. Vaststellen van de bijdrage van de programma’s Preventie (2 en 3) aan het oplossen 

van vraagstukken met betrekking tot volksgezondheid en gezondheidszorg.  

4. Formuleren van aanbevelingen voor de ZonMw-programmering bij het stimuleren van 

vernieuwende methoden en strategieën in de preventiepraktijk.  
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1.2 Onderzoeksvragen 

In deze evaluatie zijn de volgende onderzoeksvragen leidend: 

 

DEEL I Zelfevaluatie van het proces 

1. Wat zijn de doelstellingen van de programma’s Preventie (2 en 3) en welke probleem-

definitie ligt hieraan ten grondslag? 
 Hoe verhouden de doelstellingen van het programma zich tot de doelstellingen van 

de deelprogramma’s? 
 Zijn de doelstellingen coherent? 
 Hoe verhouden de doelstellingen zich tot de brede maatschappelijke en wetenschap-

pelijke context waarin de programma’s zijn geïmplementeerd? 
 

2. Welke middelen zijn gebruikt om deze doelstellingen te realiseren? 
 Welke actoren zijn hierbij betrokken? 
 Welke instrumenten zijn beschikbaar? 
 Welke kosten zijn hieraan verbonden? 

 
3. Op welke manier zijn deze middelen ingezet? 

 Hoe is het proces van implementatie verlopen?  
 Hoe is de interactie en samenwerking tussen de verschillende actoren gegaan? 
 Wat was het daadwerkelijke nut van de beschikbare instrumenten? 
 Welke lessen kunnen we hieruit trekken? 

 
4. Wat zijn de resultaten van het programma en de projecten? 

 Hoeveel van de projecten zijn met succes afgerond? 
 Onder welke categorieën vallen de resultaten van de projecten? 

 

DEEL II  Beoordeling van resultaten en impact  

5. Sluiten de resultaten van de projecten en van het programma aan bij de doelstellingen 
en probleemdefinitie? 

 
6. Op welke manier wordt het gebruik van de resultaten, het proces van valorisatie en ex-

ploitatie, vormgegeven? 
 Welke actoren zijn hierbij betrokken? 
 Wie zijn de beoogde eindgebruikers van de resultaten? Hoe worden de eindgebrui-

kers bereikt? 
 Welke activiteiten worden door de projectleider uitgevoerd? 
 Welke rol spelen de VIP’s/VIMP’s in deze context? 

 
7. Leidt dit tot het gebruik van de resultaten in de praktijk? 

 Zijn er indicaties dat de uitkomsten van de projecten verder bijdragen aan het we-
tenschappelijk debat? 

 Zijn er indicaties dat de uitkomsten daadwerkelijk worden gebruikt in de praktijk? 
 

8. Draagt dit bij aan betere preventie, een verbetering van de volksgezondheid en de ge-
zondheidszorg? 
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1.3 Evaluatiekader 

In het evaluatiekader onderscheiden we vier onderdelen van de uitvoering van het pro-

gramma. Het gaat om: middelen, uitvoeringsproces, prestaties en impact (wetenschappelij-

ke en maatschappelijke waarde). Door de evaluatie te richten op verschillende combinaties 

van deze onderdelen kunnen we uitspraken doen over zowel de impact van het programma 

als het uitvoeringsproces. De relatie tussen de resultaten en de impact -de doeltreffend-

heid, is de kern van de impactanalyse. 

 
Figuur 1.1 Model procesevaluatie en impactanalyse toegepast op Preventieprogramma 2 en 3 

Context: 
Opdracht VWS 
Externe factoren

Doeltreffendheid

In hoeverre is de output en outcome
bereikt dankzij beleid

Middelen

Deelprogramma’s
Calls voor 
onderzoek
Subsidie voor 
onderzoek

Input Throughput Output Outcome

Resultaten

Wetenschappelijke 
opbrengst (pub-
licaties, promoties)
Maatschappelijke 
opbrengst 
(publicaties, 
richtlijnen, 
protocollen)

Proces

Beoordeling van 
aanvragen
Uitvoering 
onderzoek
Monitoren 
projecten

Impact:

Implementatie van 
producten of 
werkwijze in 
zorgpraktijk
Gezondheidswinst
Kosten-effectiviteit
Efficientere zorg

Doel Programma Preventie 2 en 3

Het voorkomen van ziekte en 
gezondheidsproblemen en het bevorderen 
en beschermen van de volksgezondheid
Het gaat daarbij om de ontwikkeling, 
toetsing en implementatie van nieuwe of 
bestaande preventieve interventies

Procesanalyse Impactanalyse
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1.4 Definitie van impact 

Voor deze evaluatie hanteren wij de volgende definitie van impact: 

 

Definitie impact voor het Preventieprogramma: 

Een significante verandering of bewust constant blijven – onder aantoonbare of aanneme-

lijke invloed van het Preventieprogramma - in: 

1. Wetenschappelijk onderzoek gericht op preventie; 

2. Beleid gericht op preventie en gezondheidsbevordering;  

3. Preventiepraktijk, bijvoorbeeld op preventie of gezondheidsbevordering gerichte inter-

venties of (be)handelingen door zorg- of andere professionals; 

4. Het gedrag of leefstijl van burgers of patiënten. 

 

Waarvan aannemelijk te maken is dat deze veranderingen een positieve maatschappelijke 

impact hebben, in de vorm van1: 

5. Hogere levensverwachting; 

6. Kwaliteit van leven; en / of 

7. Vermindering van de maatschappelijke kosten (bijv. van zorg & welzijn, preventieve in-

terventies of bredere maatschappelijke kosten gerelateerd aan ziekte zoals ziektever-

zuim).  

 

In onze evaluatie hebben we zowel intermediaire vormen van impact (1 t/m 4) als uiteinde-

lijke impacttypen (5 t/m 7) meegenomen. Belangrijke redenen voor expliciete aandacht 

voor de tussenstappen van impact zijn ten eerste dat deze noodzakelijk zijn om de uitein-

delijke maatschappelijk impact te bereiken. Ten tweede is de uiteindelijke impact alleen 

aantoonbaar via de tussenstappen ernaartoe. Als deze tussenstappen niet duidelijk zijn, is 

er sprake van een black box met vele concurrerende ontwikkelingen, waardoor de specifie-

ke impact van het Preventieprogramma niet meer te identificeren is.  

 

Belang van productieve interacties 

Productieve interacties maken in belangrijke mate deel uit van maatschappelijke impact: 

“Als er productieve interacties tussen onderzoeksgroepen en stakeholders bestaan, dan is 

de verwachting meer gerechtvaardigd dat het onderzoek op korte of lange termijn maat-

schappelijke impact heeft”2. Vooral in onze procesevaluatie en de casestudies hebben wij 

daarom aandacht besteed aan de verschillende productieve interacties tussen onderzoeks-

groepen en andere belanghebbende partijen, zoals beïnvloeding van de onderzoeksagenda 

(en programmering), publicaties en andere onderzoeksproducten, websites en andere 

communicatie-uitingen en bijdragen van beleids- en praktijkpartijen aan het onderzoek.  
 
Voor een goede beoordeling van de maatschappelijke relevantie (en impact) zijn experts 

nodig die inzicht hebben in de maatschappelijke context, zoals wetenschappers, praktijkor-

                                                        
1 Deze impactcategorieën zijn ook geïdentificeerd bij de maatschappelijke impactmeting van de Nederlandse 

Hartstichting, bron: Maas, K. (2010). Corporate Social Performance: From Output Measurement to Impact 
Measurement. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 

2 Cit. ERiC, Evaluating Research in Context.  Handreiking Evaluatie van maatschappelijke relevantie van weten-
schappelijk onderzoek. ERiC publicatie 1001. 
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ganisaties en belanghebbende beleidsorganisaties1. Bij onze evaluatie van het Preventie-

programma hebben wij dan ook partijen uit deze verschillende domeinen betrokken. 

 

Specifieke aandacht voor responsiviteit 

Behalve aandacht voor de indicatoren, is een belangrijk kwalitatief aandachtspunt in een 

impactevaluatie de mate van responsiviteit: inspelen op belangrijke vraagstukken op het 

gebied van volksgezondheid en gezondheidsbevordering. Belemmerende factoren hierbij 

kunnen zijn: “afwezigheid van een krachtige stem van belanghebbende groeperingen over 

hun behoefte aan onderzoek en het ontbreken van zichtbare patiëntenstromen”2. Aankno-

pingspunten voor borging van de responsiviteit zijn: 

 Voldoende inbreng van verschillende belanghebbenden bij de totstandkoming van de on-

derzoeksagenda, bij voorkeur door middel van structurele dialoog.  

 Regelmatige zelfreflectie in de vorm van rapportage over de maatschappelijke impact 

van het onderzoek3. 

Vooral in de evaluatie van de programmering en het uitvoeringsproces hebben wij aandacht 

besteed aan de betrokkenheid en aansluiting op onderzoeksbehoeften van partijen uit be-

leid en praktijk.  

 

 
1.5 Aanpak van het onderzoek 

1.5.1  Uitgangspunten bij aanpak 

Zoals eerder genoemd ligt de nadruk bij deze evaluatie op het Tweede en Derde Preventie-

programma. In onze beschouwing nemen we ook het Eerste en Vierde programma mee. Hier-

bij gaat het vooral om de vraag in hoeverre de volgende programma’s hebben voortgebouwd 

op de kennis en ervaringen die zijn opgedaan, zowel op programma- als projectniveau. 

 

1. Programmaniveau 

Uit wetenschappelijk onderzoek naar de impact van onderzoeksprogramma’s en gezond-

heidsonderzoek is bekend welke factoren bijdragen aan het bereiken van resultaten. De 

factoren hebben betrekking op drie kernpunten: interactie met kennisgebruikers, de kwali-

teit van de programma’s en de kwaliteit van het onderzoek en verspreiding. In onze analy-

se van het Preventieprogramma toetsen we in hoeverre deze elementen succesvol zijn 

(verlopen).  

 

2. Projectniveau 

In het Tweede en Derde Preventieprogramma zijn bijna 350 projecten gehonoreerd. De 

projecten vertonen een grote diversiteit in inhoud, vorm en doelstellingen, variërend van 

innovatiegericht wetenschappelijk onderzoek tot toegepast beleidsonderzoek en toetsing 

van specifieke interventies. We hebben ervoor gekozen om voor deze evaluatie eerst een 

brede inventarisatie van projecten te maken en vervolgens een gefundeerde selectie te 

maken van 20 projecten. Deze 20 projecten zijn nader geëvalueerd. 

                                                        
1 Ibid. 
2 Bron: RGO (2007) Onderzoek dat ertoe doet. De responsiviteit van universitair medische centra op vraag-

stukken in volksgezondheid en gezondheidszorg, blz. 65-66. 
3 Ibid. 
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1.5.2  Fasering 

Het onderzoek bestaat uit drie fases. Hieronder geven we per fase een beschrijving van de 

doelen en activiteiten. 

 

Fase 1: deskresearch en interviews 

 

Doelen fase 1 

 Het inventariseren van probleemdefinitie, doelstellingen en opzet van de programma’s 

en de achtergronden hiervan. 

 Het komen tot een goed beargumenteerde selectie van projecten voor de verdiepende 

fase van het onderzoek. 

 

Deskresearch 

Met de dossierstudie verzamelen we gegevens over overall procedures/werkwijzen en in-

strumenten voor: 

 De totstandkoming van het programma Preventie en de deelprogramma’s 

 Het informeren van onderzoekers na het gereedkomen van het programma 

 Eisen aan subsidieaanvragen en totstandkoming daarvan 

 Procedure bij beoordeling van subsidieaanvragen 

 Kwaliteitswaarborgen voor de uitvoering van projecten 

 Opbouw van kennis over het programma Preventie en wijze waarop dat in vervolgpro-

gramma’s vorm krijgt 

 Stimuleren van verspreiding en implementatie 

In bijlage 5 is een overzicht te vinden van de geraadpleegde literatuur. 

 

Interviews 

In deze fase worden 11 interviews afgenomen met leden van de programmacommissie, 

medewerkers van ZonMw, medewerkers van het ministerie van VWS, het RIVM en experts 

op het gebied van preventieonderzoek. In bijlage 1 is een overzicht te vinden van alle res-

pondenten. 

 

Selectie projecten voor de verdiepingsfase  

Op basis van deskresearch en de interviews hebben we een casestudyformat opgesteld (zie 

bijlage 3). Het format moet garanderen dat iedere casestudy op vergelijkbare wijze wordt 

uitgevoerd.  

De selectie van de casestudies is als volgt tot stand gekomen: 

1. De onderzoekers hebben criteria geformuleerd en 20 cases geselecteerd. 

2. Zonder de selectiecriteria van de onderzoekers te kennen en met eigen criteria heeft 

ZonMw eveneens een selectie gemaakt van 20 cases.  

3. De criteria en de selectie zijn uitgewisseld. Hieruit hebben de onderzoekers tenslotte 

een definitieve set van 20 cases geselecteerd. In bijlage 2 staat een overzicht van de 

geselecteerde cases. 
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Selectiecriteria onderzoeksteam: 

 Alleen afgeronde / beëindigde projecten (niet meer lopend).   

 Spreiding over PP 2 en 3 ongeveer gelijk. 

 Spreiding over de thema’s. 

 Spreiding over de deelprogramma’s (1, 2, 3) en ronden.  

 Spreiding Hoofdaanvrager over verschillende soorten partijen in redelijke verhouding met totaal (incl. lo-

pende projecten): 

 Wetenschappelijke instellingen (67%, incl. UMCs). 

 Kenniscentra (16%). 

 Belangenorganisaties (2%). 

 Veldpartijen (7%, incl. praktijken / klinieken, GGD, etc.). 

 Beleidsinstanties (2%, vnl. RIVM).  

 TNO (6%). 

Daarnaast is tijdens de selectie meegenomen: 

 Voorbeelden die respondenten in de eerste fase hebben genoemd als in hun ogen  interessant of belang-

rijk. 

 Inclusie van enkele projecten die een VIP/CIP /VIMP toekenning hebben gekregen. Dit is een aanvullende 

subsidie om resultaten te verspreiden.  

 

Selectiecriteria ZonMw 

 Spreiding over PP2/3 en over de deelprogramma’s. 

 Inhoudelijke re(presentatie) van de programma’s met oog voor de grootste volksgezondheidproblemen 

maar ook de projecten die een probleem bij een kleinere groep met veel consequenties aanpakken. 

 Casussen die wat betreft onderwerp ook interessant zijn voor de impactanalyse. 

 Verschillende settings en doelgroepen: in ieder geval jeugd, ouderen lage SES, arbeid. school 

 Projectleiders met breder overzicht dan eigen project. 

 Verschillende typen projecten (achtergrond/determinanten, interventieonderzoek). 

 

 

Fase 2: Casestudies: procesevaluatie en impactanalyse 

 

Doelen fase 2 

 Diepgaand inzicht in de manier waarop de implementatie van het programma wordt er-

varen vanuit het perspectief van ZonMw én projectleiders. 

 Identificeren van succes- en faalfactoren die dit proces beïnvloeden. 

 Inzicht in de manieren waarop projectteams de valorisatie van hun projectresultaten 

stimuleren. 

 Oordeel over de daadwerkelijke bijdrage die de projecten leveren aan de wetenschappe-

lijke en maatschappelijke praktijk. 

 Identificeren van succes- en faalfactoren die de valorisatie van resultaten beïnvloeden. 
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Elke casestudy begint met een uitgebreide bestudering van de documenten die in de mees-

te gevallen al in de inventariserende fase bij elkaar zijn gebracht. Hierbij gaat het om do-

cumenten als: 

 de projectaanvraag en het projectplan;  

 de beoordeling van het project door de referenten en de programmacommissie; 

 tussenrapporten en voortgangsrapportages; 

 eindproducten; 

 valorisatieplan en verspreidingsmateriaal. 

 

Daarnaast zijn er per case drie interviews afgenomen met: 

 de projectleider; 

 stakeholders (belanghebbenden, bijvoorbeeld GGD, verzekeraar); 

 het veld (dit kunnen zorgprofessionals zijn, maar ook wetenschappers of kennisinstitu-

ten). 

Elke casestudy resulteert in een casestudyverslag. Dit maakt het mogelijk om per project 

de verschillende stappen (middelen, proces, prestaties en impact) te doorlopen. Op deze 

wijze worden het proces en de impact van de verschillende projecten beoordeeld.  

 

Fase 3: Analyse en rapportage 

 

Doelen fase 3 

 Overkoepelende conclusies trekken over de werking en de impact van de programma’s. 

 Aanbevelingen doen over hoe het proces versoepeld en de maatschappelijke en weten-

schappelijke impact vergroot kan worden. 

 

In deze fase analyseren we alle gegevens uit de voorgaande fasen integraal geanalyseerd. 

We voeren een within-case analyse, een cross-case analyse en een overall analyse uit: 

 Within-case analyse: Binnen de cases gaan wij na in welke verhouding de conclusies 

die worden getrokken over het proces (van selectie en uitvoering) tot de uiteindelijke re-

sultaten en impact van het project staan. 

 Cross-case analyse: Bij de analyse van cases onderling is sprake van een contrastana-

lyse tussen de projecten waar het proces, de resultaten en de impact positief worden 

beoordeeld en de projecten waar de uitkomsten minder positief zijn. Hiermee is ant-

woord te geven op de vraag of er structurele factoren zijn te onderscheiden die ervoor 

zorgen dat het proces in het ene project wel goed gaat en in het andere niet en dat het 

ene project meer impact heeft dan het andere. 

 Overall analyse: Ten slotte koppelen we de uitkomsten van de casestudieanalyse aan 

het algemene beeld dat uit de inventariserende fase naar voren komt. Hierbij worden het 

proces, de uitkomsten en de impact van de onderzochte projecten binnen het brede ka-

der van de programma’s geplaatst.  

Deze analyses resulteren in onderhavige rapportage. 
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1.6 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de voorgeschiedenis, doelen, structuur en prioritei-

ten van het Preventieprogramma. Vervolgens komt Deel I aan de orde (hoofdstuk 3 t/m 6) 

met de zelfevaluatie van het uitvoeringsproces. Hoofdstuk 3 gaat in op de belangrijkste 

voorwaarden voor succesvolle programmering, zoals aansluiting bij het overheidsbeleid, be-

trekken van veldpartijen, benutten van overzicht van bestaande kennis, een goede pro-

grammastructuur, voortbouwen op eerdere ronden en aansluiting bij andere ZonMw-

programma’s. 

In Hoofdstuk 4 beschrijven en analyseren we het verloop van de aanvraagprocedure en be-

oordeling van voorstellen, als cruciale stappen in het uitvoeringsproces. Hoofdstuk 5 be-

handelt vervolgens het monitoren en begeleiden van de onderzoeksprojecten door ZonMw. 

In Hoofdstuk 6 gaan we nader in op hoe ZonMw stuurt op de verspreiding en implementatie 

van resultaten.  

In Deel II van dit rapport (hoofdstuk 7) beoordelen we de behaalde resultaten en de be-

reikte impact.  
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2 Het Preventieprogramma in vogelvlucht 

In dit hoofdstuk gaan we allereerst in op de voorgeschiedenis van het Preventieprogramma. 

Vervolgens komen de doelen, prioriteiten en de deelprogramma’s aan bod. We sluiten af 

met aandacht voor de financiering van het programma.  

2.1 Voorgeschiedenis Preventieprogramma 

We besteden allereerst aandacht aan de historie en achtergrond van de Preventieprogram-

ma’s. Hieruit blijken namelijk de redenen voor het ‘centraal’ beleggen van preventieonder-

zoek bij ZonMw: het bereiken van meer doelmatigheid bij het uitzetten van preventieon-

derzoek, door bundeling en coördinatie van de geldstromen, en het bevorderen van imple-

mentatie van onderzoeksresultaten in de praktijk. 

 

Toename belang preventie vanaf jaren ‘80 

In de jaren ’80 nam het belang van preventie in Nederland sterk toe, door een accentver-

schuiving van voorzieningen naar gezondheid, ziekte en handicap. De verschuiving naar 

preventie kwam nadrukkelijk naar voren in verschillende beleidsnota’s van VWS1.  

 

Op grond van de Wet op het Praeventiefonds werd jaarlijks een bedrag uit het Algemeen 

Fonds Bijzondere Ziektekosten geïnvesteerd in de bevordering van preventie. Een groot 

deel van deze gelden is besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast werden ook 

vanuit de Rijksbegroting projecten, experimenten en onderzoek (PEO) op gebied van pre-

ventie gefinancierd.  

 

Om te zorgen voor een doelmatigere aanwending van deze collectieve middelen met een 

meer initiërend subsidiebeleid en een richtinggevend programma, is in 1992 aan de Raad 

voor Gezondheidsonderzoek (RGO) advies gevraagd over de prioriteiten voor het preventie-

onderzoek. Het advies van de Brede Analyse Gezondheidsonderzoek (1994) erkent verschil-

lende doelstellingen van wetenschappelijk onderzoek; enerzijds een uitbreiding van kennis 

en bevordering van de wetenschap en anderzijds het teweegbrengen van veranderingen in 

de gezondheidszorg. Dit verschil in doelstelling maakt het volgens de Raad noodzakelijk de 

aansturing van onderzoek op verschillende wijzen te organiseren. Vooral bij het verbeteren 

in de gezondheidszorg, constateerde de Raad een gebrekkige aansluiting tussen weten-

schap, praktijk en implementatie van onderzoeksresultaten. Die zwakke schakel zou kun-

nen worden versterkt door een intermediaire organisatie expliciete verantwoordelijkheid te 

geven voor de aansluiting met de praktijk2.  

 

Intussen was de intermediaire organisatie ZorgOnderzoek Nederland (ZON) in oprichting. 

Hierin zijn diverse geldstromen gebundeld, die voorheen vanuit verschillende directies van 

het ministerie van VWS, het Praeventiefonds en de Ziekenfondsraad kwamen. 

                                                        
1 Min. Van WVC (1986) Nota 2000 over de ontwikkeling van gezondheidsbeleid: feiten, beschouwingen en be-

leidsvoornemens; VWS Nota Gezondheid met beleid 1991; Nota VWS Gezond en Wel 1995; Nota Preventiebe-
leid voor volksgezondheid. 

2 RGO (1994). Advies brede analyse gezondheidsonderzoek (BAGO) Deel 2. 18 februari 1994.RGO Advies nr. 
10. Aansturing en financiering van gezondheidsonderzoek. 
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In het Advies prioriteiten voor Preventieonderzoek (1996)1 adviseerde de raad om preven-

tieonderzoek meer programmatisch aan te pakken en het onder te brengen bij ZON. De 

Raad stelde hiertoe drie deelprogramma’s voor: 

1. Onderzoek naar nieuwe preventiemethoden; 

2. Effectiviteits- en doelmatigheidsonderzoek; 

3. Onderzoek naar organisatorische, strategische en ethische aspecten van implementatie. 

 

Overdracht activiteiten Praeventiefonds aan 1e ZON Preventieprogramma 

In 1996 verzocht de toenmalige Minister van VWS, ZON i.o. om een Preventieprogramma 

voor vijf jaren (1998-2002) op te stellen. De beleidsprioriteiten genoemd in de Nota Ge-

zond en Wel vormden het uitgangspunt voor dit programma. Het Preventieprogramma om-

vatte een onderzoeksprogramma en Preventieprojecten (zg. uitvoeringsprojecten), welke 

voorheen tot de activiteiten van het Praeventiefonds behoorden. Voor de opstelling en uit-

voering van het programma stelde ZON de Programmacommissie Preventie op (PCP). Onder 

verantwoordelijkheid van de Programmacommissie Preventie werd een voorstel tot stand 

gebracht, dat tijdens een invitational conference in 1997 aan deskundigen op het gebied 

van preventie, preventiebeleid en preventieonderzoek werd voorgelegd. Het Praeventie-

fonds is bij de formele oprichting van ZON opgeheven en de taken zijn overgedragen. Vast-

gelegd werd dat de middelen waarover het Praeventiefonds jaarlijks beschikte (ca. €23 

mln. in 1997) ter beschikking zouden blijven voor activiteiten op het terrein van preventie2. 

 

Eerste Preventieprogramma: programmeren als basis 

Al bij aanvang van het eerste Preventieprogramma werd het werken met programma’s cen-

traal gesteld in de werkwijze van ZON, waarbinnen de PEO-activiteiten “in samenhang, 

doelmatig en volgens heldere procedures worden gefinancierd” 3. Het programma komt 

daarbij tot stand op basis van een verzoek van een opdrachtgever (meestal de minister van 

VWS) waarin in algemene termen de doelstellingen en randvoorwaarden worden geformu-

leerd en tevens het budget wordt aangeven. Na goedkeuring van het programma door de 

opdrachtgever wordt het uitgevoerd. 

 

Positieve evaluatie Eerste Preventieprogramma 

Het Preventieprogramma was feitelijk het eerste omvangrijke en samenhangende onder-

zoeksprogramma van ZON4. Halverwege de looptijd van het eerste Preventieprogramma 

werd het programma geëvalueerd door een onafhankelijke commissie. Daarbij werd de 

kanttekening geplaatst dat de tijd tussen de start van het programma en de evaluaties te 

kort was om uitspraken te kunnen doen over de uiteindelijke impact van het onderzoek5. 

De belangrijkste conclusie van deze eind 2000 gepresenteerde evaluatie was dat “het pro-

gramma een belangrijke kwaliteitsimpuls is voor het praktijkveld van preventie, waar het 

werken met een evidence-benadering nog geen gemeengoed is”6.  De aanbeveling van de 

evaluatiecommissie was daarom voortzetting van het programma na 2002 met minimaal 

hetzelfde budget – met inachtneming van een aantal bijstellingen.  

                                                        
1 RGO (1996). Advies prioriteiten voor preventieonderzoek. RGO Advies nr. 13. 24 april 1996. 
2 Memorie van toelichting bij de Wet op ZorgOnderzoek Nederland, in Aanbieding Programmavoorstel Preventie 

2003-2007, 13 nov. 2005. 
3 Bron: ZON, Programmatekst Programma Preventie 1, 1998-2002, oktober 1997. 
4 ZonMw, Voorstel Programma Preventie 2003-2007 (PP2). 
5 Raad voor Gezondheidsonderzoek (2001). Advies Preventieonderzoek. Publicatie 33, Den Haag, October 2001.  
6 ZonMw, Aanbieding Programmavoorstel preventie, 13 nov. 2002. 
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In 2003 verschenen acht brochures onder de titel “Preventie loont”, met daarin een ‘tus-

senstand’ van het ZonMw Programma Preventie 1998-2002. De brochures bieden vooral in-

zicht in welke verschillende projecten per onderwerp of doelgroep binnen het Preventiepro-

gramma gefinancierd werden, de relevantie ervan en welke resultaten hieruit kwamen of 

nog te verwachten waren.  

 

Aanleiding Tweede preventieprogramma 

De evaluatieresultaten, het belang dat de minister hechtte aan continuïteit, een positief ad-

vies van de Raad voor Gezondheidsonderzoek en de met preventie nog te behalen gezond-

heidswinst (RIVM, 2002)1 gaven aanleiding tot een vervolg op het Eerste Preventiepro-

gramma. In 2002 diende ZonMw daarom een voorstel in voor een Tweede Preventiepro-

gramma 2003-20072. Na bijstelling van het voorstel vanuit het Ministerie van VWS op een 

aantal punten, werd een 2e Programma Preventie (2004-2008) per Opdrachtbrief voor 2004 

aanvaard. Hierin werd uitgegaan van het starten van de voorbereiding in 2003 en start van 

de eerste projecten in 2005. Het ministerie van VWS ging tevens akkoord met een doorloop 

van de uitvoering van de projecten tot en met 2010 (voor de 1e fase projecten)3.  

  

Opdracht Derde Preventieprogramma: nadruk op implementatie 

In 2005 gaf de minister van VWS aan ZonMw opdracht om voor de periode 2008-2011 een 

Derde Preventieprogramma te ontwikkelen4. Binnen dit programma zou onderzoek gericht 

worden uitgezet op basis van de resultaten uit de eerste twee Preventieprogramma’s, pro-

gramma Gezond leven, het Fonds OGZ en aanwezige kennis uit binnen- en buitenland. 

Daarnaast werd vanuit het Ministerie van VWS nadrukkelijk gevraagd om in het Derde Pre-

ventieprogramma aandacht te besteden aan implementatie en disseminatie van succesvolle 

projecten gefinancierd door het Stimuleringsfonds Openbare Gezondheidszorg (Fonds OGZ). 

Dit zou moeten gebeuren op basis van een analyse i.s.m. Fonds OGZ van succesvolle pro-

jecten die door ZonMw geadopteerd kunnen worden5. 

 

In 2009 verscheen een vervolgpublicatie met een selectie van de belangrijkste resultaten 

per thema uit voornamelijk het Eerste en Tweede Preventieprogramma: “Ingrediënten voor 

publieke gezondheid, Resultaten uit de ZonMw Preventieprogramma’s”.  

 

 
2.2 Doelen 

Primaire en secundaire preventie 

Het programma richt zich op primaire en secundaire preventie. Bij primaire preventie gaat 

het om de situatie waarin er nog geen gezondheidsproblemen bestaan. Secundaire preven-

tie betreft het in een vroeg stadium opsporen en kunnen behandelen van risicofactoren, 

dan wel van (de beginfase van een) ziekte, vóórdat deze tot symptomen of klachten heeft 

geleid. Tertiaire preventie valt buiten het programmakader.  

                                                        
1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; Van Oers, J.A.M. (eindredactie). Gezondheid op koers? Volks-

gezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2002. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum/RIVM, 2002. in ZonMw, 
Aanbieding Programmavoorstel preventie, 13 nov. 2002. 

2 Ibid. 
3 Ministerie van VWS, Opdrachtbrief 2004.  17 juli 2003. 
4 Ministerie van VWS, Opdrachtbrief 2006. en Ministerie van VWS, N.a.v. reactie opdrachtbrief 2006. 31 okt. 

2005. 
5 Ministerie van VWS, Definitieve goedkeuring Derde preventieprogramma. 21 april 2006. 
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Doelen Tweede en Derde Preventieprogramma 

De doelstelling van het Tweede Preventieprogramma (zie onderstaand kader) is dezelfde 

als de doelstelling van het Eerste Preventieprogramma. Ook tussen de doelen van het 

Tweede en het Derde Preventieprogramma (zie kader) zit – met uitzondering van de formu-

lering – geen substantieel verschil. De doelstellingen zijn coherent en omvatten het vergro-

ten van kennis over preventie en kosteneffectieve interventies, ontwikkeling van nieuwe 

preventieve interventies en het bevorderen van implementatie van effectieve interventies. 

Vergeleken met de doelen van het Tweede Preventieprogramma wordt in de doelen voor 

het Derde Preventieprogramma wel nog meer nadruk gelegd op toepassing en (kos-

ten)effectiviteit en minder expliciet op de ethische aspecten. Het Derde Preventieprogram-

ma is ook expliciet gericht op ondersteuning van het overheidsbeleid. 

 

Doelen Tweede Preventieprogramma 

Het in wisselwerking met het veld leveren van een bijdrage aan1:  

1. vergroten van kennis over preventie(maatregelen) met oog op kennisoverdracht en implementatie; 

2. ontwikkelen, toetsen en indiceren van effectieve preventieve interventies en implementatiestrategieën; 

3. kennisontwikkeling met betrekking tot de ethische aspecten van preventie; 

4. verbeteren van de voorwaarden voor de implementatie van effectief en doelmatig gebleken preventieve 

interventies (dan wel voor het stopzetten van niet effectief of ondoelmatig gebleken interventies); 

5. bevorderen van implementatie van bruikbare vernieuwingen en verbeteringen in de preventiepraktijk   

      (waaronder de resultaten van het eerste en tweede Preventieprogramma). 

 

Doelen Derde Preventieprogramma 

In de opdrachtbrief van de Minister is omschreven dat het “derde Programma Preventie dient bij te dragen 

aan een kwalitatief goede uitvoering van preventie en uiteindelijk aan het bevorderen en beschermen van de 

volksgezondheid”.  

De doelen van het Derde Preventieprogramma zijn2: 

1. stimuleren dat beschikbare kennis en effectieve preventiemethoden over preventie worden toegepast in 

de praktijk;  

2. ontwikkelen van vernieuwende en kansrijke (kosten)effectieve preventiemogelijkheden; 

3. vergroten van de kennis over (kosten)effectieve preventie;  

4. vergroten van de kennis over de toepassing (en de randvoorwaarden daarvoor) van effectief en doelma-

tig gebleken preventie. 

Dit alles in nauwe samenwerking met uitvoerende partijen. Belangrijk hierbij is dat “Lokale partners … direct 

van de opgedane kennis kunnen profiteren”.  

 

De doelen van het Derde Preventieprogramma zijn duidelijker geformuleerd dan die van het 

Tweede Preventieprogramma. De doelen zeggen echter nog weinig over wat het uiteindelijk 

(in de samenleving) beoogde effect is van de te ontwikkelen en implementeren kennis. 

In de Programmatekst van het Vierde Preventieprogramma (blz. 11) wordt wel expliciet gesteld 

dat het programma zich richt op het bereiken van gezondheidswinst en wil bijdragen aan: 

 Bereiken van een gezonde leefstijl en gezonde omgeving. 

 Het voorkomen van psychische aandoeningen. 

 Het op effectieve wijze uitvoeren van vroege opsporing en van interventies ter voorko-

ming van (de risicofactoren voor) aandoeningen/ziektes. 

                                                        
1 Bron: Programmatekst Tweede Preventieprogramma. 
2 Bron: Programmatekst Derde Preventieprogramma. 
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2.3 Deelprogramma’s  

Tweede Preventieprogramma 

De aanpak voor het bereiken van de programmadoelstellingen krijgt tijdens het Tweede 

Preventieprogramma vorm in een structuur van vier deelprogramma’s1:  

1. Innovatie 

2. Effectiviteit en doelmatigheid 

3. Implementatieonderzoek en proefimplementatie 

4. Landelijke implementatie 

 

Deze structuur van deelprogramma’s is een voortzetting van de (op het RGO-advies2 geba-

seerde) indeling ten tijde van het Eerste Preventieprogramma, met als voornaamste wijzi-

ging dat Deelprogramma 4 veranderde van “Uitvoeringsprojecten” naar “Landelijke imple-

mentatie”3. Onder de Uitvoeringsprojecten van Preventieprogramma 1 vielen vooral lande-

lijke voorlichtingscampagnes, op basis van prioriteiten aangegeven door de minister. De 

Landelijke implementatie onder het Tweede Preventieprogramma was breder en hield in 

“het landelijk invoeren van veranderingen en vernieuwingen die bewezen effectief, efficiënt 

en implementeerbaar zijn”, gericht op het landelijk bereiken van een omschreven (interme-

diaire) doelgroep. Er was echter geen apart budget voor dit deelprogramma. 

 

Derde Preventieprogramma 

De structuur van het Derde Preventieprogramma bestaat uit de deelprogramma’s 1, 2 en 

34. Reden voor het wegvallen van deelprogramma 4 is dat campagnes zijn ondergebracht in 

een apart Programma Landelijke Leefstijlcampagnes. De overige implementatieaspecten 

zijn ondergebracht in deelprogramma 3. Implementatie is niet langer een apart deelpro-

gramma, omdat de implementatie dan te sterk als apart traject zou worden beschouwd in 

plaats van als integraal onderdeel van de onderzoeksprojecten. Veldpartijen hebben zelf 

een verantwoordelijkheid in het implementeren van kennis. Sinds het derde programma is 

bij alle onderzoeksprojecten vereist dat projectteams verspreiding en implementatie inte-

graal opnemen in hun plan van aanpak. Daarnaast is het bij succesvolle projecten mogelijk 

om Verspreidings- en Implementatieprojecten (VIMP) te financieren. Een VIMP is bedoeld 

om de eerstvolgende stap om resultaten te laten landen in praktijk/beleid te ondersteunen.  

  

Buiten de deelprogramma’s konden binnen het Derde Preventieprogramma ook onderwer-

pen of onderzoeken worden gefinancierd die buiten de kaders van de drie deelprogramma’s 

vielen. het “Visiebudget” was bedoeld voor projectideeën die zo relevant of innovatief zijn 

dat ze een verrijking zijn voor het programma en de preventiepraktijk, maar onvoldoende 

binnen de kaders van de deelprogramma’s vielen. Hiervoor was bij het Derde Preventiepro-

gramma 2 miljoen euro beschikbaar. 

 

                                                        
1 Programmatekst Tweede Preventieprogramma. 
2 RGO (1996). Advies prioriteiten voor Preventieonderzoek. RGO Advies nr. 13. 24 april 1996. Zie ook para-

graaf 2.1. 
3 Programmatekst Eerste Preventieprogramma. 
4 Programmatekst Derde Preventieprogramma. 
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Vierde Preventieprogramma 

In het Vierde Preventieprogramma is de procesmatige structuur van deelprogramma’s aan-

gepast door thematische deelprogramma’s op te stellen. De aanpassing was ingegeven door 

de binnen het programma opgedane positieve ervaringen met thematisch werken en de 

wens om duidelijkere aansluiting van de programmastructuur bij de beleids en praktijkprio-

riteiten te vinden. De voor- en nadelen van de gekozen deelprogrammastructuur worden 

nader besproken in paragraaf 3.5. 

2.4 Prioriteiten  

Op advies van de RGO wordt voor het Tweede Programma een overzichtelijker aantal priori-

teiten gedestilleerd, in plaats van de 80 gedetailleerde prioriteiten in het Eerste Preventie-

programma. Het Tweede Preventieprogramma is daartoe in vijf brede prioriteiten inge-

deeld: 

1. Chronische aandoeningen 

2. Psychische aandoeningen en gedragsproblemen 

3. Infectieziekten 

4. Bevordering van gezond gedrag 

5. Strategieën, methodieken en organisatiestructuren (voor implementatie) 

De drie ziektespecifieke prioriteiten zijn gekozen vanwege ziektelast of hoge prevalentie. 

Vermijdbaarheid en aanwezigheid van reduceerbare risicofactoren vormen de grond voor de 

vierde prioriteit. De vijfde, brede prioriteit, is direct verbonden met de implementatiedoel-

stelling van het programma.  

 

De belangrijkste vier prioriteiten voor het Derde Preventieprogramma zijn: 

1. preventieonderwerpen met veel gezondheidswinst en/of kostenbesparingen; 

2. speerpunten en doelgroepen uit de kabinetsnota ‘Langer Gezond Leven’, o.a.  

 Veranderen van ongezond gedrag. 

 T.a.v. roken, overgewicht, diabetes mellitus, depressie en alcoholmisbruik. 

 In settings school, wijk, werk, zorg en sport. 

 Gericht op doelgroepen jeugdigen, ouderen, werkenden en mensen met een lage 

sociaal-economische status. 

3. preventie van (risicofactoren van) de vijf ziekten met de meeste ziektelast: coronaire 

hartziekten, angststoornissen, beroerte, COPD, en alcoholafhankelijkheid; 

4. verzilvering van potentievolle resultaten uit eerdere programma’s. 

 

 
2.5 Financiën 

De impact die met het programma kan worden bereikt hangt deels samen met de omvang 

van de financiering die voor het Preventieprogramma beschikbaar is gesteld en de daad-

werkelijk ingezette middelen. Onderstaande tabel toont de beschikbare financiering.  

 

Sinds het Eerste Preventieprogramma is het beschikbare budget per Preventieprogramma 

(DP 1-3) afgenomen. Dit wordt deels gecompenseerd met de programmalooptijd die vanaf 

het 2e Preventieprogramma een jaar korter is en met de opstart van nieuwe programma’s 

gericht op specifieke preventie-onderwerpen. 
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Tabel 2.1 Overzicht begroting en financiële realisatie Preventieprogramma’s 

Programma PP1  

(1998-2002) 

PP2 

(2005-2008) 

PP3 

(2008-2011) 

PP4 

(2010-2014) 

Budget DP 1-3 (€ mln) 68,1 40,4* 47,3 41.3** 

 

Bronnen:  

- Beschikbaar budget 1e Preventieprogramma was hfl. 150 mln voor DP 1-3, waaraan nog hfl. 94,0 mln is 

toegevoegd voor het Uitvoeringsprogramma (DP 4), ZonMw opdracht VWS dd. oktober 1996 en Bureau Zon-

Mw. Conversie naar Euro’s door Panteia. 

- Definitieve goedkeuring 2e Preventieprogramma 2005-2008, Min. VWS, 16 sept. 2005. 

- Definitieve goedkeuring 3e Preventieprogramma, Min. VWS, 21 april 2006. 

- Fin. Projecttoekenningen PP2 en PP3 

- Programmatekst PP4 

* Incl. €3,2 mln. vrijval PP1 en Excl. €7,5 mln. inzet Leefstijlcampagnes.  

** Exclusief korting op het budget, Gezonde Slagkracht en bijdrage NWO, inclusief programma Participatie en 

Gezondheid, de additionele opdracht van het ministerie van VWS en de opdracht van het ministerie van SZW. 

 

De financiering voor het Tweede en Derde Preventieprogramma komt van VWS. In PP4 en 

bij andere onderzoeksprogramma’s zoals Gezonde Voeding, Infectieziektebestrijding en  

Q-koorts komt budget van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 

NWO. Ook is er op projectniveau sprake van medefinanciering, ook van bijvoorbeeld de ge-

zondheidsfondsen.  
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Deel I: Zelfevaluatie van uitvoeringsproces 
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3 Voorwaarden voor succesvol programmeren 

In dit hoofdstuk en het derde en vierde hoofdstuk beschrijven we de bevindingen van de 

zelfevaluatie van het uitvoeringsproces van de Preventieprogramma’s.  

 

In dit hoofdstuk beginnen we met de voorwaarden voor succesvol programmeren. In het 

vorige hoofdstuk kwam aan bod dat een belangrijke overweging om het uitzetten van het 

preventieve onderzoek bij ZonMw te beleggen, de mogelijkheid was om meer gecoördineerd 

en gericht te werken. Het programmatisch werken is daarom een cruciaal punt waarop 

ZonMw waarde kan toevoegen. Onderzoeksprogrammering betreft alle activiteiten boven 

het niveau van individuele projecten, om drie strategische programmadoelen te realiseren, 

namelijk: 

 Samenhang tussen projecten om systematische kennisgroei te bevorderen. 

 Doelmatige budgetbesteding om de programmaresultaten te vergroten. 

 Koppelen van onderzoeksresultaten aan beleid of praktijk om voor optimale benutting te 

zorgen1. 

 Kwaliteit te bewaken door de inzet van commissies en referenten.  

 

De activiteiten zijn in te delen in drie hoofdfasen: samenstelling van het programma, aan-

sturing van het programma en kennisverspreiding. In hoofdstuk 4 en 5 bespreken we de 

aansturing van het programma en hoofdstuk 6 gaat specifiek in op de aansturing op ken-

nisverspreiding en implementatie.  

 

In dit hoofdstuk gaan we vooral in op de samenstelling van het programma. Aan de hand 

van zes voorwaarden toetsen we in hoeverre de samenstelling van het Preventieprogramma 

succesvol is verlopen. Deze zes voorwaarden zijn: 

1. Programmering sluit aan op overheidsbeleid. 

2. Veld wordt betrokken bij programmering. 

3. Programmering baseert zich op overzicht van bestaande kennis. 

4. De programmastructuur (indeling in prioriteiten en deelprogramma’s) is goed gekozen. 

5. Programmering bouwt voort op lessen uit eerdere rondes. 

6. Programmering sluit goed aan op andere ZonMw-programma’s.  

 

Voordat we nagaan in hoeverre aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, gaan we kort in 

op het belang van programmatisch werken en praktijkgericht programmeren. 

3.1 Programmatisch werken 

Het proces van programmering start bij de opdrachtgever, het Ministerie van Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport (VWS). Het traject tot opdrachtverlening bepaalt in grote mate de 

kaders van het programma. Als het tot een programmaopdracht komt, maakt ZonMw in 

goed overleg met de opdrachtgever een programmavoorstel. ZonMw betrekt ook deskundi-

gen (beleid, praktijk, wetenschap) bij dit proces. Het programmavoorstel wordt besproken 

in het bestuur van ZonMw en ter goedkeuring voorgelegd aan VWS. Na het eventueel bij-

                                                        
1 Dekker, B., P. van Hoesel en Y. Prince (red.) (2011). Management van beleidsonderzoek. Blz. 42. 
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stellen van het voorstel accepteert het bestuur doorgaans de programmaopdracht.  

 

Op het moment dat een programmaopdracht is verstrekt zorgt ZonMw voor de operationali-

sering van het programma. Het gaat hierbij om het formeren van een programmateam en 

als het in de programmeringsfase nog niet is gebeurd, het instellen van een programma-

commissie.  

 

In onderstaand kader is weergegeven welke verantwoordelijkheden en activiteiten komen 

kijken bij programmatisch werken. 

 

Programmatisch werken 

Programmatisch werken omvat de volgende activiteiten en verantwoordelijkheden: 

 Prioriteiten benoemen. 

 Aanpak ontwikkelen en expliciteren. 

 Samenhangende procedures ontwikkelen. 

 Zorg dragen voor (laten) uitvoeren van alle prioriteiten. 

 Zorg dragen voor de kwaliteit van het geheel. 

 Zorg dragen voor informatieoverdracht tussen deelprogramma’s waar relevant. 

 Zorg dragen voor zoveel mogelijk geïntegreerde kennisoverdracht en implementatie. 

 Makelaarsfunctie om partijen uit praktijk / beleid en onderzoek bij elkaar te brengen. 

Bron: ZonMw, Programmatekst Eerste Preventieprogramma, blz. 8  

 

Ten opzichte van het Eerste Preventieprogramma is de nadruk in het tweede meer komen 

liggen op “Praktijkgericht” programmeren. Praktijkgericht programmeren houdt in dat extra 

aandacht gaat naar aspecten als:  

 betrokkenheid en behoeften van het praktijkveld. Anticiperen op implementatiecapaciteit 

van het praktijkveld en consequenties voor verschillende settings (zoals school, wijk, 

werk en zorg); 

 uitwisseling tussen het preventiebeleid en het Preventieprogramma met het oog op het 

(tussentijds) voeden van het programma, het (bij)stellen van prioriteiten, het implemen-

teren van programmaresultaten in beleid, etc. Voor het Preventieprogramma relevante 

beleidsorganisaties zijn overheden, koepels en verzekeraars; 

 behouden van grote betrokkenheid van het onderzoeks- en ontwikkelingsveld;  

 communicatie en afstemming van het programma met het praktijkveld;  

 

In het onderstaande kader staat welke activiteiten ZonMw beoogde (in de programma-

tekst). In de volgende paragrafen en hoofdstukken komen verschillende elementen van het 

Praktijkgericht programmeren aan bod, waarbij we bekijken in hoeverre en met welk succes 

deze activiteiten zijn gerealiseerd. 
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Activiteiten Praktijkgericht programmeren 

Activiteiten die ZonMw in dit verband binnen het Preventieprogramma beoogde te organiseren of initiëren, 

omvatten onder meer: 

 inventarisatie van onderwerpen die voor praktijkgericht programmeren in aanmerking komen; 

 ten minste 4 consensusbijeenkomsten rond belangrijke thema’s; 

 ten minste 4 (kleinschalige) expertmeetings over stand van zaken voor specifieke onderwerpen; 

 reviewstudies; 

 programmeerstudies of implementatieverkenningen en het actief in discussie brengen van de uitkomsten 

hiervan. Hierbij zullen gezondheidsfondsen en andere onderzoeksfinanciers betrokken worden om aan te 

kunnen sluiten op hun programmering; 

 met kennisoverzichten en (aanstaande) programmaresultaten inspelen op actuele en politieke kwesties en 

daarmee de discussie hierover wetenschappelijk en praktisch voeden; 

 stelselmatig informeren van beleids- en praktijkveld over de stand van zaken en over (te verwachten) 

programmaresultaten door middel van communicatieboodschappen op maat; 

 systematisch betrekken van informatie uit het veld van praktijk, beleid en onderzoek; 

 coalities tot stand brengen tussen onderzoeks- en veldpartijen; 

 op beleids- en uitvoerend niveau commitment bevorderen over concrete doelen en acties voor de imple-

mentatie van programmaresultaten, bijvoorbeeld door te stimuleren dat afspraken en contracten tot stand 

komen tussen overheid, praktijkorganisaties, zorgverzekeraars en doelgroeporganisaties. 

Bron: ZonMw, Programmatekst Tweede Preventieprogramma. 

 

 
3.2 Sluit programmering aan op beleidsprioriteiten? 

In deze paragraaf komt eerst aan bod in hoeverre de prioriteiten van het Tweede en Derde 

Preventieprogramma aansluiten op het beleid van de overheid. Dit doen we aan de hand 

van de opdrachtbrief van VWS, de beleidsnota’s en de Volksgezondheid Toekomstverken-

ningen. Daarna gaan we in op de interactie tussen ZonMw en de beleidsmakers bij VWS. 

Tot slot komt de afstemming met RIVM en gemeenten kort aan bod.  

 

Programma’s sluiten aan bij prioriteiten uit VWS-beleid en VTV’s 

Net als bij het Eerste Preventieprogramma, zijn de aanwijzingen in de Opdrachtbrief van 

het Ministerie van VWS (onder meer op basis van een peiling in het veld) leidend geweest 

voor de opzet van het Tweede Preventieprogramma.  

 

Programmaopdracht van VWS 

De Programmaopdracht van het ministerie van VWS voor het Tweede Preventieprogramma houdt op hoofdlij-

nen in: 

 vergroten van de beleids- en praktijkrelevantie; 

 aansluiting van de programmaprioriteiten op de VTV-rapportage 2002 door het Preventieprogramma in te 

delen naar ziekten/aandoeningen en de keuze van de prioriteiten te laten bepalen door de criteria gezonde 

levensverwachting, kosten en beïnvloedbaarheid van risicofactoren; 

 meer aandacht voor kennisoverdracht en implementatie; 

 meer inbreng van het veld en meer ruimte voor praktijkervaringen naast wetenschappelijke bewijsvoering. 
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De gewenste aansluiting op de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) van het RIVM 

(2002) is inderdaad gerealiseerd in de prioriteiten en aandachtspunten van het Tweede 

Preventieprogramma. Ook is bij de programmering gebruikgemaakt van het destijds meest 

recente rapport Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV “Gezondheid op Koers” van 

het RIVM 2002)1 en de VTV-themarapporten, 'Tijd voor gezond gedrag' (2002), VTV-

Themarapport 'Gezondheid in de grote steden' (2002). Tevens zijn bij de opzet van het 

tweede Preventieprogramma in belangrijke mate de adviezen van de RGO (o.a. 'Preventie-

onderzoek', 2001) en RVZ in acht genomen2. 

 

In deze verkenningen en adviezen zijn een aantal inhoudelijke prioriteiten voor preventie 

benoemd. Deze prioriteiten zijn gesteld op basis van de belangrijkste risicofactoren, doods-

oorzaken, grootste aantallen verloren levensjaren, Disability Adjusted Levensjaren en ver-

lies van kwaliteit van leven. Deze punten, die ook zijn opgenomen in de Preventienota VWS 

2003, zijn in onderstaande tekstbox samengevat. Ze vormen de basis voor zowel het Twee-

de als Derde Preventieprogramma3. 

 

Beleidsprioriteiten Preventienota VWS 2003 

 Hart- en vaatziekten (coronaire hart- en vaatziekten, beroerte, hartfalen). 

 Kanker (long, borst, dikke darm, endeldarm). 

 Psychische klachten (angststoornissen, depressie, verslaving, zelfdoding). 

 Klachten aan het bewegingsapparaat (nek/rugklachten, artrose, reuma, osteoporose). 

 Diabetes mellitus. 

 Infectieziekten (hepatitis, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen). 

 Drie speerpunten in het preventiebeleid: roken, overgewicht, diabetes.  

 

Handhaving bestaand beleid zonder intensivering: 

 Astma en chronische longziekten. 

 Gezichts- en gehoorstoornissen. 

 Aanpak van gezondheidsrisico's (zoals roken, overgewicht, alcohol en weinig bewegen). 

 Bestrijding van sociaal-economische gezondheidsverschillen en investeren in gezond gedrag bij jeugd en 

aandacht voor de gezondheid van ouderen. 

Bron: VWS Preventienota Langer Gezond Leven, 2003  

 

Een nieuwe VTV in 2006 gaf ook aan dat de preventieaanbevelingen uit de voorgaande VTV 

(2002) nog steeds geldig waren. Daarnaast is volgens de correspondentie van het ministe-

rie4 voor het Derde Preventieprogramma de VWS Preventienota “Kiezen voor gezond leven” 

(2006) van belang. Ook de Preventienota 2006 heeft als speerpunten roken, schadelijk al-

coholgebruik, overgewicht (bewegen en voeding), diabetes, en depressie. Echter, vergele-

ken met de Preventienota van 2003 ligt de nadruk meer op de eigen verantwoordelijkheid 

van de burger voor gezond gedrag en op de relatie tussen landelijk en lokaal beleid.  

 

We hebben de beleidsprioriteiten en –speerpunten vergeleken met de prioriteiten en speci-

fieke aandachtspunten van het Tweede Preventieprogramma en Derde Preventieprogram-

                                                        
1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; Van Oers, J.A.M. (eindredactie). Gezondheid op koers? Volks-

gezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2002. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum/RIVM, 2002. 
2 ZonMw Preventieprogramma, Voorbereiding PP2. 
3 Ministerie van VWS, Opdrachtbrieven Tweede en Derde Preventieprogramma. 
4 Ministerie van VWS, DG Volksgezondheid, N.a.v. reactie opdrachtbrief 2006. 
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ma. Hieruit komt naar voren dat alle punten uit het beleid zijn gedekt in de Programmatek-

sten en uitgezette calls. Daarnaast zijn bepaalde punten waarop in het beleid geen of min-

der nadruk is komen te liggen in programmateksten van de opeenvolgende Preventiepro-

gramma’s afgebouwd of komen helemaal niet meer voor. Een aandachtspunt vanuit het Be-

leid 2003 en VTV 2006 dat in de Derde Preventieprogrammatekst niet meer naar voren 

kwam, was de integrale of gecombineerde aanpak, waarbij bijvoorbeeld meerdere aandoe-

ningen tegelijk worden voorkomen, of waarbij wordt gewerkt in een combinatie van set-

tings. Bij de opzet van het Vierde Preventieprogramma werd dan ook opgemerkt dat met 

het derde programma is “ingezet op losse interventies in plaats van een mix van interven-

ties”1. Een integrale aanpak waarbij verschillende interventies worden gecombineerd is ver-

volgens in de calls onder het Vierde Preventieprogramma weer intensiever opgepakt.  

 

Over het gebruik van de VTV’s om de beleidsrelevantie van het Preventieprogramma te 

vergroten zijn respondenten positief. Vooral de recente regionale VTV’s worden als zeer re-

levant gezien voor het Preventieprogramma en lokale beleidsmakers. Ook de cyclische te-

rugkoppeling van de resultaten van het Preventieprogramma naar het beleid wordt door be-

leidsmakers positief beoordeeld.   

 

Interactie met beleidsmakers bij opzet en programmering 

Ten tijde van deze evaluatie zijn ZonMw en VWS positief over de onderlinge samenwerking. 

Er is een goede overeenkomst over de programmadoelen. Uit de interviews met VWS komt 

naar voren dat de betrokkenheid van het ministerie bij de programmering van het preven-

tieprogramma en de interactie met ZonMw in de loop der jaren toegenomen is. Tijdens het 

eerste en tweede programma was de rol van VWS minimaal. VWS beoordeelt de werkwijze 

en samenstelling van de programmacommissie van ZonMw in deze periode als overwegend 

academisch (minder gericht op beleid en praktijk).  

 

Toen het Tweede Preventieprogramma door ZonMw werd aangeboden aan de minister, 

werd het niet goedgekeurd. Het werd te omvangrijk en te breed bevonden. Het moest ge-

richt zijn op de grootste ziektelast en de grootste gezondheidswinst. Met de calls is daar 

verder invulling aan gegeven. Beide partijen gingen in overleg en bleken het erover eens 

dat de link tussen het Preventieprogramma en de beleidskaders VWS versterkt moest wor-

den. Met de meer beleidsgerichte koers die in overleg werd ingezet, was het spanningsveld 

tussen de wetenschappelijke en beleidsgerichte benadering van onderzoek niet geheel ver-

dwenen. Vooral de programmastructuur (zie par.3.5) bleek daarbij nog een discussiepunt 

tussen beleid en wetenschap. 

 

De sturing van VWS is meer gecoördineerd en sterker gericht op beleid. Daarmee is VWS 

(en de politiek) steeds meer bepalend voor de kaders van de Preventieprogramma’s. Deze 

verandering leidde ertoe dat bepaalde onderzoeksthema’s door andere beleidsprioriteiten 

ineens geen aandacht meer krijgen. Tijdens de loop van het Vierde Preventieprogramma is 

een aantal leefstijlcampagnes, maar ook onderzoek naar leefstijl,  als gevolg hiervan be-

perkt dan wel niet uitgevoerd2. Het verbreken van de continuïteit in de programmering is 

mogelijk een nadeel van de toegenomen politieke invloed. Het gevolg is dat de kennisont-

wikkeling over leefstijlcampagnes stokt.  

                                                        
1 Bijlage verslag Ronde tafel bijeenkomst Vierde Preventieprogramma. 
2 Interviews 
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Aansluiting met gemeenten als beleidspartners op lokaal niveau 

Gemeenten zijn, als beleidspartners op lokaal niveau, volgens respondenten tot dusver nog 

weinig betrokken geweest bij de opzet en programmering van het Preventieprogramma. 

Volgens sommige respondenten had de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij 

het opstellen van het tweede programma eerder betrokken kunnen worden. Op dit moment 

zijn gemeenten zelf al meer betrokken bij Academische Werkplaatsen en in een uitvoe-

ringsprogramma als Gezonde Slagkracht. De rol van gemeenten in PP2 en PP3 was, gering. 

Enerzijds hebben gemeenten een toenemend belang bij en bestuurlijke interesse voor pre-

ventie, wat leidt tot een groeiende betrokkenheid van bepaalde gemeenten. Anderzijds zijn 

gemeenten juist lastig te betrekken omdat zij veel verschillende verantwoordelijkheden 

hebben en gezondheid niet allemaal als primaire verantwoordelijkheid ervaren, aldus res-

pondenten.  

 

 
3.3 Wordt het veld voldoende betrokken bij programmering? 

De kaders voor de programma’s zijn dus bepaald in de fase van opdrachtverlening. Bij de 

operationalisering van het programma betrekt ZonMw over de gehele breedte partijen; be-

leid, deskundigen en onderzoekers, de praktijk, wetenschappers en kennisinstituten. Het 

beleid is in de vorige paragraaf aan de orde geweest. In deze paragraaf gaan we in op de 

betrokkenheid van praktijk en wetenschap.  

 

De wetenschap en de praktijk zijn op verschillende manieren betrokken bij de programme-

ring. Bijvoorbeeld door deelname aan een invitational conference1/workshop2/ronde tafel3, 

door zitting te hebben in een (sub)commissie van het programma of door betrokkenheid bij 

individuele projecten:  

 Voor het opstellen van de programmatekst van PP2 is een invitational conference geor-

ganiseerd. 

 Bij de opzet van het Derde Preventieprogramma is een workshop gehouden met voor-

namelijk (deel)commissieleden. De workshop was gericht op het beleidskader voor het 

Preventieprogramma. Hierbij zijn verschillende aandachtspunten besproken4.   

 Groter is de betrokkenheid geweest van partijen uit het onderzoeks- en praktijkveld die 

zitting hebben (gehad) in de (sub)commissies van het programma.  

 In PP2 en PP3, waarin de deelprogramma’s in ontwikkelingsfasering van onderzoek wa-

ren ingedeeld, was de vertegenwoordiging vanuit de praktijk in vergelijking met PP4 ge-

ring.  

 

Samenwerking tussen wetenschap en ZonMw positief beoordeeld 

De samenwerking tussen wetenschap en ZonMw wordt door respondenten als overwegend 

positief beoordeeld. Het is voor wetenschappers weleens lastig dat de programma’s het re-

sultaat zijn van compromissen en dat ZonMw sterk rekening dient te houden met de in-

breng vanuit de opdracht van het ministerie. Een veelgenoemd voorbeeld hierbij is de al 

                                                        
1 Programmatekst tweede preventieprogramma. 
2 Workshop Beleidsplan Programmakader Preventie 3 okt. 2006. 
3 6b Verslag Ronde tafel bijeenkomst Vierde programma Preventie, dinsdag 18 november - 15.00-16.30 uur 

4 O.a. de beperkte financiën, aandacht aan fundamenteel onderzoek en internationaal, doelgroepen, verbinding 
preventie en zorg, lokale overheid en WMO, implementatie en samenwerking met zorgverzekeraars en ken-
niscentra. Bron: Workshop Beleidsplan Programmakader Preventie 3 okt. 2006. 
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eerder genoemde verandering van beleid over leefstijlcampagnes tijdens het Vierde Preven-

tieprogramma.  

 

Delen van praktijkveld onvoldoende geraadpleegd 

Het betrekken van partijen uit het praktijkveld bij de programmering blijkt complexer. 

ZonMw heeft te maken met deadlines voor het aanleveren van de programmateksten, 

waardoor afhankelijk van de opdracht weinig tijd is voor een uitgebreide veldconsultatie. 

Het is vanwege de breedte van het veld moeilijk te bepalen wie wel en niet geraadpleegd 

dient te worden. De commissies zijn reeds betrokken en worden daardoor wel geraad-

pleegd. Het is echter zinvol om ook externen te betrekken.   

 

Meer structurele en bredere interactie met praktijk en kennisveld gewenst  

Zowel vanuit de praktijk als vanuit wetenschappelijke hoek klinkt de vraag om meer struc-

turele en intensieve interactie tussen ZonMw en stakeholders over de hele breedte van het 

veld. Volgens respondenten kunnen het Trimbos, RIVM, universiteiten, financiers zoals ver-

zekeraars en gemeenten, GGZ-praktijk en –opleidingen en GGD-en nog meer en vooral 

eerder betrokken worden. Er wordt onder andere gepleit voor intensief en bestuurlijk over-

leg, om de koers te bepalen voor de volgende 8 á 10 jaar, met in het achterhoofd de crisis 

en bijbehorende bezuinigingen. Een uitwisseling van kennis en perspectieven zou de waar-

de van de resultaten van het Preventieprogramma voor de praktijk kunnen verhogen. Veld-

partijen zouden vanaf het begin moeten kunnen participeren bij de opzet en programme-

ring, al in de fase van opdrachtverlening, om te zorgen dat er over het geheel genomen 

meer aandacht komt voor praktijkrelevantie.  

Behalve de landelijke stakeholdersorganisaties en experts zou ook het perspectief van 

eindgebruikers, zoals huisartsen, scholen, ggz-professionals en ggd-professionals, beter te-

rug kunnen komen in de programmering.  

 

Betrokkenheid burgers/patiënten op programmaniveau minder relevant  

Als uiteindelijke eindgebruikers zijn burgers (voor primaire preventie) en (potentiële) pati-

enten (secundaire preventie) niet bij de opzet en programmering van de Preventiepro-

gramma’s betrokken geweest. Het is lastig om ze bij het Preventieprogramma te betrekken, 

aangezien burgers als doelgroep niet georganiseerd zijn: er is vaak nog geen sprake van 

patiënten. Het betrekken van patiëntenorganisaties en cliëntenraden op programmaniveau 

is ook niet aan de orde geweest1.  

 

 
3.4 Baseert programmering zich op overzicht bestaande kennis? 

Doel kennissyntheses en programmeerstudies 

ZonMw laat steeds vaker kennissyntheses en programmeerstudies uitvoeren (in het kader 

op de volgende pagina staat een overzicht). Hiermee wil ZonMw inzicht krijgen in de meest 

recente resultaten van onderzoek en ontwikkeling van interventies in binnen- en buiten-

land. Uitgangspunt bij deze studies is steeds: welke kennis ontbreekt over het betreffende 

onderwerp en welke implementatiemogelijkheden zijn er? De resultaten kunnen vervolgens 

als bouwstenen dienen voor de (onderzoeks)programmering. Ook kunnen de resultaten gebruikt 

                                                        
1 Interviews ZonMw  
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worden voor andere programma’s en beleidscycli.1 Bovendien geeft het de programmacom-

missies handvatten bij het beoordelen van projectvoorstellen. Op sommige terreinen kan de 

benodigde expertise nog ontbreken of kunnen de ontwikkelingen zo turbulent of onduidelijk 

zijn, dat er geen zicht op de te stellen prioriteiten bestaat. In die gevallen kan de Pro-

grammacommissie besluiten tot het laten uitvoeren van een programmeerstudie.  

 

Programmeerstudies en kennissyntheses Tweede Programma2 

 Programmeerstudie "Bevorderen van niet roken” (2005). 

 Programmeerstudie "Aanbevelingen onderzoek en implementatie op het terrein van rookbestrijding" 

(2006). 

 Synthese van resultaten van interventieonderzoek naar invloed van bewegen bij ouderen (2006). 

 Kennisinventarisatie en -bundeling van internetondersteuning in het onderwijs JGZ (2006). 

 Review: Effecten omgevingsinterventies op gezond gedrag (2007). 

 Kennis beter benutten in de gedragsgerichte preventie: Een analyse van het implementatiepotentieel van 

ZonMw projecten (2008). 

 

 

Programmeerstudies kunnen nog meer overzicht geven 

Respondenten zijn op zich positief over het gebruik van programmeerstudies en kennissyn-

theses. Toch geven meerdere respondenten aan dat er een gebrek aan overzicht is, on-

danks het toenemende aantal programmeerstudies en kennissyntheses. Dit heeft enerzijds 

te maken met de thematische insteek van de kennissyntheses. Een thematische studie over 

bijvoorbeeld roken maakt nog niet duidelijk hoe deze kennis gebruikt kan worden door bij-

voorbeeld scholen en GGD’en. Een kennissynthese zou meer vanuit het perspectief van de 

kennisgebruiker uitgevoerd kunnen worden. ZonMw zou zich mogelijk meer kunnen richten 

op (groepen van) kennisgebruikers. Daarnaast zouden de conclusies in de programmeer-

                                                        
1 Het komt voor dat een kennissynthese of programmeerstudie leidt tot het opzetten van een apart program-

ma, bijvoorbeeld Signalement zwangerschap en geboorte. Of dat de resultaten van een kennissynthese wor-
den gebruikt in een ander programma. De resultaten van Kennisinfrastructuur OGZ zijn bijvoorbeeld gebruikt 
in programma Zwangerschap en geboorte en in programma Bewegen. 

2 De programmeerstudie Jeugdgezondheidszorg onder het Eerste Preventieprogramma is als basis genomen 
voor verdere prioritering binnen het tweede Preventieprogramma. Behalve deze studie en een update ervan, 
zijn onder het Eerste Preventieprogramma geen programmeerstudies en kennissyntheses ondernomen. Wel is 
als input voor prioritering binnen het Tweede Preventieprogramma een analyse gedaan van alle projecten uit-
gevoerd onder PP1, de daaruit te verwachten resultaten en noodzakelijkheid van een vervolg binnen het Pre-
ventieprogramma.  

Programmeerstudies en kennissyntheses Derde Programma 

 Programmeerstudie overgewicht (2008). 

 Preventie van obesitas, fysieke inactiviteit en voeding onder lagere SES-groepen: een synthese van evi-

dence van Nederlandse interventies (2009). 

 Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Kennissynthese over verbeteren van de uitnodigingsstrategie 

(2009). 

 Inventarisatie van programma’s/interventies voor 0-23 jarige kinderen met overgewicht en obesitas 

(2010). 

 Signalement zwangerschap en geboorte (2010). 

 Programmeerstudie dikke darmkankerscreening (2010). 

 Kennissynthese over preventie van alcoholmisbruik en drugsgebruik onder volwassenen (2010). 

 Kennissynthese over preventie van alcoholmisbruik en drugsgebruik onder jongeren (2010). 

 De Kennisinfrastructuur van de OGZ: vorm en functioneren (2010). 
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studies en kennissyntheses sterker gericht moeten zijn op “hier staan we nu en dit zijn de 

gaten”. Respondenten noemen dat meer overzicht nodig is. ZonMw zou hiervoor bij de start 

van elk preventieprogramma een overzicht van de stand van zaken kunnen maken.  

 

Meer sturing in Derde en Vierde Programma 

Een interne analyse van ZonMw wijst erop dat in de loop van het Derde Programma meer 

specifiek gestuurd is op basis van resultaten van kennissyntheses, programmeerstudie en 

bijeenkomsten (specifieke onderwerpen dikke darmkanker, roken, depressie en ouderen en 

JGZ)1. De programmatekst voor het Derde Preventieprogramma bouwt ook expliciet voort 

op beschikbare (resultaten uit) programmeringsstudies en kennissyntheses2. Uit onze ana-

lyse van de calls van het Derde Preventieprogramma blijkt dat rekening is gehouden met 

de resultaten van de programmeerstudies en syntheses onder het Tweede en Derde Pre-

ventieprogramma. ZonMw verwijst subsidieaanvragers expliciet naar de resultaten van de 

beschikbare overzicht- of programmeerstudies en vraagt ze hun voorstellen aan te laten 

sluiten bij de resultaten. 

 

In de thematische deelprogramma’s, de calls en prioritering van het Vierde Preventiepro-

gramma3 is rekening gehouden met de lopende en afgeronde programmeerstudies en ken-

nissyntheses ten tijde van de calls. Bij PP4 sluit ZonMw bepaalde onderwerpen uit van de 

open ronde door aan te geven dat deze geen prioriteit hebben. Met de gerichte trajecten is 

meer ingegaan op het uitdiepen van bepaalde onderwerpen binnen een thema4. 

 

Inhoud en functionaliteit van programmeerstudies 

De synthese- en programmeerstudies zouden idealiter antwoorden geven op belangrijke 

vragen voor onderzoekprogrammering, zoals: 

 Zijn de belangrijkste wetenschappelijke concepten helder gedefinieerd? 

 Is er sprake van een algemene theoretische basis? 

 Wat kunnen we leren van het buitenland? 

 Welke kennislacunes zijn er? 

 Wat zijn de praktijkervaringen met bepaalde aanpakken? 

 Tegen welke knelpunten loopt de praktijk aan? 

 Wat is de harde kern van de kennis op het betreffende terrein? 

 Waar zit tegenspraak en twijfel? 

 Wat zijn onderzoektechnische problemen? 

 Zijn er alternatieve onderzoeksmethoden die tot nu toe niet zijn gebruikt (bijvoorbeeld 

wegens eenzijdige methodologische opvattingen)? 

 

Uit bestudering van de inhoud van rapporten van de voor de Preventieprogramma’s uitge-

voerde kennissyntheses en programmeerstudies blijkt dat het merendeel van deze studies 

ingaat op het grootste deel van deze vragen, maar doorgaans geen compleet overzicht 

geeft. Vaak ontbreekt bijvoorbeeld wat ervaringen in het buitenland zijn, tegen welke knel-

punten de praktijk aanloopt en wat de kern van de kennis is op het betreffende terrein.   

 

                                                        
1 ZonMw notitie: Tabel kennissynthese aanwijzingen 
2 ZonMw, programmatekst Derde Preventieprogramma 
3 ZonMw, Programmatekst Vierde Preventieprogramma. 
4 ZonMw Call teksten Vierder Preventieprogramma en interviews ZonMw 
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3.5 Is de programmastructuur goed gekozen? 

Onder programmastructuur verstaan we de indeling van het Programma in deelprogram-

ma’s en de looptijd van de programma’s. 

 

Structuur is logisch en werkzaam….  
Bij het Tweede en Derde Preventieprogramma is gekozen voor een indeling in deelpro-

gramma’s naar stadia/typen onderzoek (innovatie, effectiviteit&doelmatigheid en imple-

mentatie – zie paragraaf 2.3). Het idee daarbij is dat waar mogelijk (groepen van) projec-

ten doorstromen naar een volgende fase van ontwikkeling, bijvoorbeeld een volgend deel-

programma van het programma Preventie. Binnen het Preventieprogramma streeft ZonMw 

ook na dat goede projectresultaten in een deelprogramma leiden tot vervolgprojecten in 

andere deelprogramma’s. Alleen zwaarwegende argumenten zouden ertoe kunnen leiden 

dat het vervolgvoorstel niet voor subsidiëring in aanmerking komt.  

Op deze manier beoogt ZonMw dat "deelprogramma’s elkaar opvolgen in een reeks van: 

1. interventies ontwikkelen;  

2. onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van interventies;  

3. implementatie van de vernieuwing op kleine schaal, begeleid door evaluatieonderzoek 

op proces- en effectniveau; 

4. het begeleiden van programmatische landelijke implementatie".  

 

Hierbij hoeft niet altijd sprake te zijn van een chronologische volgorde; een onderwerp kan 

soms door alle deelprogramma’s opgepakt worden. Daarmee kan het hele traject van ont-

wikkeling van een interventie tot en met het programmatisch implementeren in relatief kor-

te tijd worden doorlopen.1  

 
Volgens de programmatekst van het Derde Preventieprogramma was deze structuur van 

deelprogramma’s naar stadia/typen onderzoek tijdens de uitvoering van de voorgaande 

Preventieprogramma’s "zeer werkzaam"2. Het onderscheiden en indelen zou goede moge-

lijkheden bieden om in de cyclus van innovatie, via effectiviteitsonderzoek tot implementa-

tie meer tempo en dynamiek te brengen. Het verzilveren van resultaten uit eerdere pro-

gramma’s dan wel rondes, werd meegeteld in de beoordeling van de projectaanvraag. 

Het nut van deze deelprogrammastructuur werd tijdens onze interviews ook beaamd door en-

kele respondenten. Het is echter niet duidelijk in hoeverre deze structuur (bijvoorbeeld in ver-

gelijking met een andere structuur) daadwerkelijk tot meer tempo en dynamiek heeft geleid. 
  
… maar er is ook kritiek op de indeling 

Er is echter ook kritiek op de indeling in deelprogramma’s gekomen.  

 Tijdens de evaluatie van het Eerste Preventieprogramma constateerden de externe on-

derzoekers al dat het onderscheid tussen de deelprogramma's soms moeizaam was. In-

deling van projecten bij deelprogramma's bleek daardoor soms een lastige zaak, waar-

door projecten niet altijd werden ingedeeld bij het meest passende deelprogramma. Een 

dergelijke structuur belemmerde ook het overzicht en de sturing van het programma.  

 Ook volgens een aantal commissieleden maakt deze indeling het lastig om de samen-

hang en eventuele overlap tussen projecten op een bepaald thema te zien.  

                                                        
1 ZonMw Programmatekst Tweede Preventieprogramma. 
2 Programmateksten Derde Preventieprogramma. 
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In het Vierde Preventieprogramma is, mede op grond van goede ervaringen met het thema-

tisch werken (zie par. 6.2) de programma-indeling aangepast. 
 

Deelprogramma’s Vierde Preventieprogramma deels gericht op prioriteiten 

Voor het vierde programma zijn de deelprogramma’s deels ingedeeld op basis van ziektelast (inhoudelijk / 

naar thema) en deels op basis van prioriteiten: 

1. Gezonde leefstijl en een gezonde omgeving. 

2. Preventie van psychische aandoeningen. 

3. Screening en preventieve interventies. 

4. Methodologiestudies: kosten, effecten en implementatie. 

5. Fundamenteel en strategisch onderzoek. 

6. Ondersteuning (voor opschaling) veelbelovende OGZ-projecten (valt buiten de programmatekst). 

7. Participatie en gezondheid (apart programma voor setting arbeidsorganisaties, ook niet opgenomen in de 

Programmatekst). 

 

Aanpassing in structuur Vierde Programma  

Volgens de programmatekst van het Vierde Preventieprogramma zorgen de inhoudelijke 

thema’s voor verbinding van het Preventieprogramma met ZonMw-programma’s binnen en 

buiten het Preventiekader. De bedoeling is dat programma’s aanvullend op elkaar zijn.  

Het voordeel van de thematische indeling is dat je inhoudsdeskundigen bij elkaar hebt zit-

ten. Hierdoor kunnen praktijk, wetenschap en beleid ook gemakkelijker met elkaar tot een 

gesprek komen. Of dit zo ook heeft uitgepakt en welke nadelen deze structuur kent, dient 

in de evaluatie van PP4 te worden nagegaan.  

 

Langere looptijd is goed voor continuïteit 

De langere looptijd van het Preventieprogramma en het continue opvolgen van de pro-

gramma’s (i.t.t. tot sommige andere ZonMw-programma’s) wordt met name door respon-

denten uit de wetenschappelijke hoek beschouwd als een positieve factor voor de continuï-

teit en (door)programmering, waarvan door ZonMw ook gebruik is gemaakt. Het belang van 

continuïteit en doorprogrammering heeft te maken met het feit dat van ontwikkeling tot 

implementatie van preventie-interventies een lange periode nodig is (minstens 8 tot 10 

jaar). Daarbij moet kapitaalsvernietiging door niet-voortbouwen op voorgaande program-

ma’s voorkomen worden.  

 

 
3.6 Bouwt programmering voort op lessen uit eerdere rondes? 

Tweede Preventieprogramma bouwt direct voort op Eerste Preventieprogramma  

De uit het Eerste Preventieprogramma getrokken lessen zijn expliciet betrokken en ver-

werkt in de opzet van het Tweede Preventieprogramma. Op grond van de evaluatieresulta-

ten werd in de programmatekst voor het Tweede Preventieprogramma expliciet aandacht 

besteed aan: 

 aanscherping van de definitie van preventie; 

 actualiseren en bundelen van programmaprioriteiten;  

 meer gebruikmaken van programmeerstudies (samenhang en onderlinge versterking 

verbeteren); 

 beter betrekken van praktijkorganisaties bij programmering, en samenbrengen praktijk 

en onderzoek (o.a. workshops en themabijeenkomsten); 

 een minder belastende procedure voor kleine projectvoorstellen. 
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Een ander belangrijk verbeterpunt uit de evaluaties van het Eerste Preventieprogramma 

was de noodzaak tot meer aandacht voor implementatie na het onderzoekstraject. Dit punt 

werd ook genoemd in de Opdrachtbrief van VWS en heeft in de Programmatekst en priori-

teiten van het Tweede Preventieprogramma duidelijk aandacht gekregen. 

Daarnaast stelt de programmatekst van het Tweede Preventieprogramma, naar aanleiding 

van de evaluatie van het Eerste Programma, dat ZonMw zich zal inspannen voor een inten-

siever contact met opdrachtgevers (en mogelijke partners). 

 

Het enige (administratieve) verbeterpunt uit de evaluatie van het Eerste Preventieprogramma 

waarnaar in de Programmatekst niet wordt verwezen, is gebrekkige codering van projecten. 

Dit “bemoeilijkt de analyse en bewaking van een onderzoeksprogramma, niet alleen voor ex-

terne analisten maar vooral ook voor de staf van het Programma Preventie zelf”1. 

 

Derde Programma kon nog niet bouwen op evaluatie Tweede Programma 

Van het Tweede Preventieprogramma had ten tijde van de opzet en programmering van het 

Derde Preventieprogramma nog geen externe evaluatie over het gehele programma plaats-

gevonden om als input te kunnen dienen, maar lessen die tijdens PP2 zijn opgedaan zijn 

vertaald in verbeteringen bij PP3 en vervolgens in PP4 (zie ook volgende hoofdstukken). 

3.7 Sluit programmering aan op andere ZonMw-programma’s? 

Tijdens uitvoering van de Preventieprogramma’s was het programmateam van ZonMw, on-

dersteund door de programmacommissies, verantwoordelijk voor samenwerking en af-

stemming met andere ZonMw-programma’s. Doel van de afstemming was: 

 dubbeling voorkomen;  

 projecten indien mogelijk gezamenlijk financieren en programma’s over en weer gebruik 

laten maken van elkaars ervaringen;  

 (voorlopige) resultaten en plannen. 

 

Deze afstemming werd volgens ZonMw gerealiseerd door open rondes op elkaar af te 

stemmen, voorgeschiedenis van lopende projecten in de beoordeling te betrekken, samen-

werking tussen onderzoeksgroepen te stimuleren en het beschrijven van afbakening met 

andere programma’s in calls’. 

                                                        
1 ZonMw, Rapport Schaapveld-Jonkers, Evaluatie van het Programma Preventie 1998-2002, Par. 4.3, blz. 8. 
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Aantal aanpalende ZonMw-programma’s 

Relevante ZonMw-programma’s voor het tweede Programma Preventie: 

 Gezond leven (in PP3 is het vervolg voor Gezond Leven en Fonds OGZ opgenomen). 

 Landelijke Leefstijlcampagnes. 

 Geestkracht. 

 Verslaving. 

 Voeding en chronische ziekten. 

 Verantwoorde voeding. 

 Doelmatigheidsonderzoek.  

 NWO/ZonMw stimuleringsprogramma Gen-Omgevingsinteracties. 

 Genomics. 

 Ouderen: geheugenprocessen en dementie.  

 Sport, Bewegen en Gezondheid. 

 Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. 

 Infectieziektebestrijding . 

 Doelmatigheidsonderzoek. 

 Zorg voor Jeugd (2006-2013). 

Bron: ZonMw Preventieprogramma 

 

Omdat sommige onderwerpen een rol spelen binnen meerdere programmakaders zijn inter-

ne werkgroepen op de zogenoemde ‘dwarse’ onderwerpen ingericht met als doel afstem-

ming en kennisbundeling. Relevante dwarsverbanden voor het derde Preventieprogramma 

waren: diversiteit, participatie, ouderen, jeugd, voeding, geestelijke gezondheidszorg en 

ICT. 

 

Afstemming vindt plaats…. 

Uit analyse van de vier Programmateksten en de bijbehorende calls van het Preventiepro-

gramma blijkt dat interne afstemming plaatsvindt over de inhoud en prioriteiten van eerde-

re Preventieprogramma’s en over andere programma’s binnen en buiten het Preventieka-

der. In de teksten van calls staat soms specifiek welke inhoudelijke prioriteiten onder een 

ander Programma vallen. Of er staat voor welke onderwerpen de indieners de resultaten 

van eerder gehonoreerde projecten af moeten wachten (of moeten afstemmen). Bij het in-

dienen van projecten onder het Tweede en Derde Preventieprogramma stuurde ZonMw door 

middel van de call-teksten op het voorkomen van overlap ten aanzien van programma’s 

buiten het Preventiekader (bijv. Geestkracht, Zorg voor de jeugd) en binnen het Preventie-

kader: Infectieziektebestrijding en Seksuele Gezondheid van de Jeugd. 

 

Er is sprake van een toename in de afstemming en de afstemming heeft meer gedetailleer-

de vormen aangenomen. Dit is te verklaren doordat over de jaren heen, naast het Preven-

tieprogramma, een aantal specifieke programma’s binnen en buiten het Preventiekader is 

opgestart. Toch is in de programmateksten en calls slechts voor een zeer beperkt deel toe-

gelicht voor welke onderwerpen wel of geen voorstellen kunnen worden ingediend binnen 

het Preventieprogramma, in verband met overlap met een ander programma.  

Mogelijk is bij de start van het Vierde Preventieprogramma meer duidelijkheid gekomen in 

het onderscheid tussen het Preventieprogramma en de andere op preventie gerichte pro-

gramma’s, met de ZonMw publicatie “Preventie: Samen op Koers” (2009, update in 2011).  

Uit de eerste calls voor het Vierde Preventieprogramma blijkt ook dat er expliciet rekening 

wordt gehouden met nog lopende projecten en te verwachten projectresultaten onder voor-
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gaande Preventieprogramma’s en projecten en thema’s die zijn opgenomen onder andere 

ZonMw programma’s. 

 

…maar onderscheid voor veld niet altijd helder 

Uit de interviews is gebleken dat het onderscheid tussen het Preventieprogramma en de 

andere verschillende programma’s binnen het Preventieve Kader voor subsidieaanvragers 

en partijen in het veld nog niet altijd helder is. Ook de programmacommissieleden zijn het 

overzicht soms kwijt. Het kan helpen wanneer in de Programmateksten en bij de calls nog 

duidelijker aangegeven wordt welke prioriteiten en thema’s juist onder het Preventiepro-

gramma vallen, en welke niet. 

 

Zover deze onduidelijkheid bestaat lijkt deze geen problemen op te leveren. Bovendien 

kunnen aanvragers, als voor hen onduidelijk is bij welk programma een aanvraag ingediend 

kan worden, terecht bij ZonMw. Wel kan ZonMw in de subsidieoproepen nog duidelijker 

aangeven voor welke onderwerpen bij het Preventieprogramma een voorstel kan worden 

ingediend, en voor welke onderwerpen elders. Dit scheelt extra werk en tijd bij zowel de 

aanvrager als bij ZonMw.  

 

Overzicht over gehonoreerde projecten kan beter 

Een serieus aandachtspunt is hoe de programmacommissie de samenhang kan bewaken. 

Enerzijds is dat voor de programmacommissie nauwelijks te doen. Van de projecten die ge-

honoreerd zijn bij de verschillende programma’s ziet men veel titels en samenvattingen, 

maar de overlap is niet direct zichtbaar. Om meer overzicht te krijgen is een analyse op de 

projecten nodig. De commissie wil graag informatie op een hoger aggregatieniveau. Daar-

om zou ZonMw volgens respondenten capaciteit vrij moeten maken voor een bureauanaly-

se. Als voorbeeld van good practice wordt de commissie Verslaving en preventie genoemd, 

die duidelijke overzichten maakt van onderzoeken en goed afstemt, wat heeft geleid tot af-

bakening van te honoreren projecten binnen de programma’s. Overigens is dit een relatief 

klein programma.  

3.8 Conclusies 

Aan het begin van dit hoofdstuk gaven we zes voorwaarden voor een succesvolle program-

mering. De conclusie is dat ZonMw grotendeels aan deze voorwaarden voldoet en de pro-

grammering goed op orde heeft. Hiermee legt ZonMw een belangrijke basis voor het berei-

ken van impact. Op een aantal punten is nog verbetering mogelijk.  

 

Programmering sluit grotendeels aan op overheidsbeleid 

De prioriteiten en specifieke aandachtspunten uit het Tweede en Derde Preventieprogram-

ma dekken alle beleidprioriteiten (preventienota’s). Op het moment dat een onderwerp be-

leidsmatig minder prioriteit heeft is dit ook terug te zien in de programma’s. De betrokken-

heid van VWS is vanaf het eerste preventieprogramma steeds verder toegenomen. De te-

rugkoppeling vanuit het programma naar het beleid vindt systematisch plaats met de lan-

delijke en regionale VTV’s.  

Het lokale beleid is minder betrokken bij de programmering. Er is een toenemende betrok-

kenheid van GGD’en. GGD’en bevinden zich vaak op het grensvlak van lokaal beleid en 

praktijk.  

 



 47 

Betrokkenheid van praktijk en wetenschap bij de programmering kan beter 

De kaders voor de programmering zijn bepaald door het ministerie van VWS. Bij de invul-

ling van de programmering van zowel het tweede als derde programma zijn activiteiten ge-

organiseerd. Voorbeelden zijn een invitational conference en een rondetafelbijeenkomst. Bij 

deze activiteiten waren zowel deelnemers uit de wetenschap als de praktijk aanwezig. Het 

gaat grotendeels om experts. Bij wetenschap en praktijk is behoefte aan een meer structu-

rele en een bredere betrokkenheid, ook bij eerdere fasen van de programmering op het 

moment dat de kaders door VWS worden bepaald.  

Programmering is gebaseerd op een overzicht van bestaande kennis 

Om inzicht te krijgen in bestaande kennis laat ZonMw steeds vaker kennissyntheses en pro-

grammeerstudies uitvoeren. In het Tweede, Derde en Vierde Preventieprogramma worden 

de resultaten aantoonbaar gebruikt als bouwstenen voor de programmering. De program-

meerstudies geven antwoord op de belangrijkste vragen. Toch ontbreken er ook belangrijke 

aspecten, zoals tegen welke knelpunten de praktijk aanloopt en wat de harde kern van de 

kennis is op het betreffende terrein. Verder kan het perspectief van de kennisgebruiker nog 

meer in de kennissyntheses naar voren komen door aan te geven hoe kennis gebruikt kan 

worden in een bepaalde setting. 

De programmastructuur is logisch en werkzaam, maar kent ook nadelen 

De hoofdconclusie is dat de indeling in deelprogramma’s logisch en werkzaam is. De lange 

looptijd (vier Preventieprogramma’s) zorgt voor continuïteit en een hoger rendement dan bij 

losse programma’s. Vervolgens constateren we dat de indelingen ook nadelen hebben en dat 

er mogelijkheden zijn voor verbeteringen. Bij het Tweede en Derde Preventieprogramma 

was de indeling in stadia (van ontwikkeling van interventies tot implementatie) problema-

tisch omdat het thematische overzicht ontbrak. De samenhang en eventuele overlap tussen 

projecten op een bepaald thema was daardoor niet goed inzichtelijk. Bij het Vierde Preven-

tieprogramma is wel voor een thematische indeling gekozen. Het voordeel is dat hiermee 

meer inzicht is in de verbinding met andere ZonMw-programma’s en praktijk en beleid. Ook 

aan deze indeling kleven echter nadelen. De implementatiekennis ontbreekt veelal bij de 

thematische experts en het gevaar is dat teveel gefocust wordt op het thema en de relatie 

met gezondheidswinst nog onvoldoende wordt gelegd. Wat het gevolg is, is echter in deze 

evaluatie niet beken en dient in de evaluatie van PP4 te worden meegenomen.  

ZonMw bouwt voort op voorgaande programma’s 

Vooral bij de opzet van het Tweede Preventieprogramma is goed zichtbaar dat ZonMw voort-

bouwt op het eerste programma. De evaluatie van het eerste programma was hiervoor de basis. 

Vrijwel alle verbeterpunten die uit deze evaluatie kwamen zijn verwerkt. Het Tweede en Derde 

programma zijn nog niet geëvalueerd. Wel is duidelijk dat ZonMw ook tijdens de opzet en uit-

voering van deze programma’s en het vierde programma verbeteringen heeft aangebracht.  

Afstemming tussen ZonMw-programma’s vindt plaats 

De preventieprogramma’s hebben veel aanpalende programma’s. ZonMw besteedt intern op 

verschillende manieren aandacht aan afstemming. In de communicatie in programmatek-

sten en bij subsidieoproepen maakt ZonMw duidelijk welke prioriteiten onder welke pro-

gramma’s vallen. Bij onduidelijkheden kunnen indieners vragen stellen.  

Desondanks is het onderscheid voor leden van de programmacommissie en voor indieners 

niet altijd duidelijk. Voor de leden van de huidige PCP, waarin alle programma’s in het pre-

ventiekader vertegenwoordigd zijn, ontbreekt een inhoudelijk totaaloverzicht van de ambi-

ties van alle programma’s en gehonoreerde projecten.  
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4 Verloop aanvraagprocedure 

De aanvraagprocedure is het instrument waarmee ZonMw de programmering doorvertaalt 

naar onderzoek. Met het ‘binnenhalen’ en beoordelen van voorstellen stuurt ZonMw op de 

kwaliteit en relevantie van het onderzoek en schept daarmee belangrijke condities voor het 

bereiken van impact. 

 

In dit hoofdstuk komt het verloop van de aanvraagprocedure aan bod, uitgesplitst in de 

volgende vijf stappen: 

1. Hoe komen de aanvragen binnen? 

2. Wie beoordelen de aanvragen? 

3. Hoe wordt er beoordeeld? 

4. Welke aanvragen worden gehonoreerd? 

5. Sluiten de gehonoreerde projecten aan bij de programmaprioriteiten? 

4.1 Hoe komen de aanvragen binnen? 

Een belangrijke afweging voor ZonMw bij het binnenhalen van projectvoorstellen is of er 

gebruikgemaakt wordt van een open ronde (bottom-up) of gericht traject (top-down). Bij 

een top-downtraject nodigt ZonMw bijvoorbeeld gericht drie à vier instellingen uit om een 

voorstel in te dienen op een nauw(er) gedefinieerd onderwerp of onderzoeksvraag. Bij een 

open ronde staat het iedereen die aan de criteria voldoet vrij projectvoorstellen in te die-

nen. Tussen open ronden en gerichte trajecten bestaan verschillende gradaties. Zo kunnen 

voor open ronden ook bepaalde thema’s gespecificeerd worden en kan aansluiting bij een 

programmeerstudie gezocht worden. De keuze tussen een gericht en een meer open traject 

hangt dus sterk af van de doelstelling van het programma of van een specifieke call.  

 

Steeds meer top-downtrajecten 

Bij het Derde Preventieprogramma was de intentie om het beschikbare budget meer gericht 

uit te zetten (top-down). Ten opzichte van het Tweede Preventieprogramma is een kleiner 

aandeel beschikbaar gesteld voor open rondes, en meer voor gerichte trajecten als Thema-

tische vervolgprojecten, Visiebudget en Vervolg Gezond Leven. 

 

De geplande toename van het aandeel gerichte trajecten ten opzichte van open rondes is 

ook gerealiseerd: 

 Van 149 onder PP2 gehonoreerde projecten was bijna driekwart (73%) uitgezet via een 

open ronde en 27% met een gericht traject. De gerichte trajecten bestonden voorname-

lijk uit implementatiegerichte VIP/VIMP projecten.  

 Van 194 projecten gehonoreerd onder PP3 werd 55% uitgezet via een open ronde en 

45% via een gericht traject. Met gerichte trajecten zijn onder andere kennissyntheses, 

programmeerstudies en thematische vervolgprojecten (incl. Gezond Leven en Fonds 

OGZ) uitgezet. Daarnaast heeft ZonMw ook binnen het Derde Programma implementa-

tiegerichte (vervolg)projecten zoals VIP/VIMP en CIP-projecten uitgezet. 
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Hieronder zetten we de genoemde voors en tegen van de gerichte trajecten en open rondes 

op een rijtje. 

 

Voordelen gerichte trajecten 

 Deze manier van werken kan nuttig zijn om de balans tussen onderwerpen te behouden 

en te waarborgen dat programmadoelen worden gehaald.  

 Met een gericht traject kan ingezet worden op het verzilveren (verder brengen) van re-

sultaten uit eerdere projecten.  

 Gerichte trajecten zijn nuttig wanneer al heel duidelijk is wat voor project het moet gaan 

worden en/of wanneer er een onderzoeksgroep is die specifiek geschikt is voor het uit-

voeren van een bepaald soort onderzoek, en om bepaalde groepen met elkaar te verbin-

den.  

 Een top-downprocedure is nuttig wanneer een onderzoek nodig is om de stand van zaken 

rond een thema in kaart te brengen om de kennisagenda mee te bepalen, zoals themati-

sche studies en kennissyntheses.  

 Ook wanneer er aan het eind van een programma nog een beperkt budget beschikbaar 

is, kiest ZonMw soms voor een top-down-aanbesteding. Hiervoor zijn verschillende rede-

nen. Het voorkomt dat veel verschillende partijen tijd moeten investeren in het maken 

van een voorstel. Het budget dan ook ontoereikend om, zoals bij een open ronde, in 

concurrentie meerdere projecten te beoordelen en te honoreren. Verder zet ZonMw een 

top-downtraject in om gericht een aantal overgebleven kennislacunes te vullen. 

 

Nadelen gerichte trajecten 

Een nadeel van gerichte trajecten  in vergelijking met open rondes is dat innovatie minder 

kans krijgt. Een open ronde kan nog voor verassingen zorgen doordat een indiener uit on-

verwachte hoek met een innovatief voorstel komt. Een gericht traject kan ook topdown 

worden uitgezet bij een beperkt aantal aanbieders. Een top-downtraject vraagt een inten-

sievere aansturing van het ZonMw-programmateam: ZonMw moet heel specifiek formuleren 

wat verwacht wordt van een aanvrager. Daarnaast dient ZonMw ervoor te waken dat de se-

lectie van mogelijke indieners transparant verloopt. 

 

Voordelen open rondes 

Open calls (die bij voorkeur wel scherp dienen te worden geformuleerd) zijn goed voor in-

novatieve ideeën, voor concurrentie en hoge kwaliteit van voorstellen, en bieden alle par-

tijen een eerlijke kans. Tevens is een open ronde geschikt bij een redelijk hoog beschikbaar 

budget. 

 

Nadelen open rondes 

 Inefficiëntie. Vanuit zowel wetenschap als praktijk is er wel kritiek op de inefficiënte ma-

nier waarop de open calls nu worden uitgevoerd. De beoordeling door de commissies en 

referenten kost veel tijd. Vanuit de commissies en praktijkveld worden vraagtekens ge-

plaatst bij de efficiëntie van de huidige manier van selecteren: het proces van ontwikke-

len, indienen, beoordelen en honoreren is erg arbeidsintensief.  

 Lage slaagkans. Externe partijen steken er veel tijd in, vaak voor niets. Vooral indieners 

van voorstellen uit de praktijk hebben kritiek op hoe moeilijk het is om onderzoek gefi-

nancierd te krijgen. Academici zijn meer gewend aan het schrijven van voorstellen en de 

mogelijkheid dat iets niet wordt toegekend.  
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Goed dat er een mix bestaat van open en gerichte rondes 

Respondenten vanuit beleid ervaren de gerealiseerde mix van open rondes en gerichte tra-

jecten als positief. Ook wetenschappers beoordelen de werkwijze met zowel bottom-up 

open calls als gerichte (top-down) trajecten als zorgvuldig en niet gemakkelijk heel anders 

te organiseren dan op de huidige manier. 

 

Vraag naar (nog) meer gerichte trajecten 

Het merendeel van de respondenten geeft aan dat ZonMw voor specifieke onderzoeken va-

ker gerichte top-down trajecten of ronden uit zou kunnen zetten. Het gevaar bestaat echter 

dat ZonMw met te veel gerichte trajecten te sturend wordt ervaren en de transparantie van 

de procedure onder druk komt te staan. 

4.2 Wie beoordelen er? 

Programmacommissie en subcommissies 

Ten tijde van PP2 en PP3 was voor elk van de drie deelprogramma’s een subcommissie in-

gesteld. De belangrijkste activiteit van de subcommissies is het ondersteunen van het bu-

reau in het formuleren van een call of gericht traject, het beoordelen en monitoren van 

projectvoorstellen op relevantie, op kwaliteit en implementeerbaarheid. De subcommissies 

schakelen hiervoor soms de Programmacommissie Preventie (PCP) in. Deze commissie be-

waakte het hele programma Preventie. Subsidieaanvragen met een bedrag boven de  

€ 400.000 in PP2 en boven € 500.000 in PP3 werden ook voor advies voorgelegd aan de 

PCP. Tevens kon de PCP meekijken met deelprogrammaoverstijgende vraagstukken en 

meedenken over dilemma’s van de subcommissies. 

 

De programmacommissie draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het program-

ma preventie en legt hierover verantwoording af aan het Bestuur van ZonMw. Met de start 

van het vierde preventieprogramma is de programmacommissie Preventie (PCP) verbreed 

en zijn alle programma’s van het kader Preventie deel uit gaan maken van deze program-

macommissie. 
  

Verantwoordelijkheden Programmacommissie Preventie (PCP) bij PP2 en PP3 

1. Zorg dragen voor het opstellen van een programma preventie voor de komende jaren. Het programma 

behelst het ontwikkelen van innovatieve preventieve interventies, het toetsen daarvan op hun doelma-

tigheid en (kosten)effectiviteit en het (proef)invoeren in de praktijk. De resultaten van het programma 

leveren een substantiële bijdrage aan een kwalitatief hoogwaardige en dus (kosten)effectieve preventie-

praktijk. 

2. Zorg dragen voor de programmering, beoordeling, prioritering en financiering van preventieonderzoek en 

-projecten. Hierbij wordt een doelmatige en transparante beoordelingsprocedure gehanteerd, waarin 

plaats is ingeruimd voor zowel een beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit als van de relevantie. 

3. Bewaken van de voortgang van het programma. 

4. Leveren van een bijdrage aan de implementatie van resultaten van onderzoek en projecten. 

5. Evalueren van het programma, zowel gedurende de looptijd als na afloop. Deze evaluatie heeft betrek-

king op de inhoud en de prioriteiten, op de werkwijze en procedures en op de resultaten van het pro-

gramma, alsmede op het tijdplan en de financiën. 

Bron: ZonMw Programmatekst Preventieprogramma en ZonMw Taakopdracht subcommissie 
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Aandachtspunten ZonMw voor samenstelling PCP en subcommissies 

De (sub)commissieleden worden op persoonlijke titel benoemd. Zij beoordelen subsidieaan-

vragen vanuit hun ervaring en expertise vanuit hun werkdomein. Voor de samenstelling van 

de PCP en de subcommissies streeft het ZonMw Preventieprogramma dan ook naar een 

evenwichtige samenstelling tussen wetenschappelijke, praktijk- en beleidsdeskundigheid1. 

Het Preventieprogramma beoogt dat subcommissies worden samengesteld uit deskundigen op 

specifieke terreinen om per deelprogramma de onderwerpen en aandachtspunten te dekken2.  

Overigens zijn alle personen, dus ook (sub)commissieleden en referenten, die betrokken 

zijn bij de besluitvorming over subsidies, verplicht de Gedragscode Belangenverstrengeling 

ZonMw in te vullen. In geval van betrokkenheid bij een aanvraag of aanvrager dient men 

naar het ZonMw-beleid ten aanzien van belangenverstrengeling te handelen, wat inhoudt 

dat men niet deelneemt aan de besluitvorming. 

 

Samenstelling Programmacommissie wetenschappelijk gedomineerd 

De Programmacommissie Preventie (PCP) voor PP2 bestond uit 18 personen en voor PP3 uit 

16 personen. Zowel bij het Tweede als bij het Derde Preventieprogramma, bestond de Pro-

grammacommissie Preventie voor ongeveer 75 procent uit personen werkzaam in weten-

schap (universiteit of UMC). Bij het Tweede Preventieprogramma was enige vertegenwoor-

diging gericht op nationaal beleid aanwezig (9%), vanuit de GGD-praktijk (7%) en kennis-

centra. Bij het Derde Preventieprogramma was daarnaast vertegenwoordiging gericht op 

nationaal beleid (9%) en onafhankelijke kenniscentra (16%) aanwezig, maar niet vanuit de 

praktijk, lokaal beleid of patiëntenbelangen. De samenstelling van de Programmacommis-

sies is daarmee voor beide Preventieprogramma’s wetenschappelijk gedomineerd te noe-

men.  

 

Percentage leden subcommissies afkomstig uit wetenschap neemt af 

De beoordeling van voorstellen wordt grotendeels voorbereid door de subcommissies. On-

derstaande grafiek toont verschuivingen tussen de opeenvolgende Preventieprogramma’s in 

de samenstelling van de subcommissies. In de grafiek is te zien hoe vanaf het Tweede Pre-

ventieprogramma het percentage subcommissieleden gelieerd aan universiteiten en UMC’s 

afneemt. Dit is bewerkstelligd met een toename in het aantal commissieleden werkzaam bij 

met name kenniscentra en de beroepsbeoefenaren in de praktijk (incl. GGD). Ook zijn van-

af het derde Preventieprogramma meer commissieleden betrokken die werkzaam zijn in 

onderwijs, GGZ, lokaal beleid, bij CVZ/verzekeraars of patiëntenorganisaties. Vooral met 

het oog op toepassing en impact van de projectresultaten in beleid en praktijk, is deze ver-

schuiving in de samenstelling van de (sub)commissies positief.

                                                        
1 Interviews. 
2 Aandachtspunten voor samenstelling Subcommissies. 
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Samenstelling Subcommissies Preventieprogramma's 1 - 4
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Waarnemers (o.a. VWS, RIVM)

Patienten- / Consumentenbelang

Onderwijs

Verzekeraar(s) / financiering

Praktijk / Belang: niet-zorg

Advies 

Praktijk GGZ

Praktijk Zorg / GGD

Beleid Lokaal / Regionaal

Beleid(gericht) Nationaal

Kenniscentrum

UMC

Universiteit / Wetenschap
 

Bronnen: Overzichten commissieleden van ZonMw, categorisering en analyse Panteia 

 

Dit betekent niet dat er steeds minder wetenschappers en onderzoekers in de subcommis-

sies betrokken zijn. De verschuiving is bewerkstelligd met een toename in het totale aantal 

externe leden in de subcommissies. Dit is te zien in onderstaande tabel. 

 

Preventieprogramma PP1 PP2 PP3 PP4 

Aantal Externe Subcommissieleden 35 33* 61** 120** 
Bronnen: Overzichten commissieleden van ZonMw, cijfermatige analyse Panteia, 
* In het Tweede Preventieprogramma waren er drie subcommissies met elk ongeveer 10 leden.  
** In het Derde Preventieprogramma waren er drie subcommissies met elk tussen 11 en 16 leden, plus een 
Implementatie Adviesraad met 20 leden.  
*** Inclusief de programmacommissies Gezonde Slagkracht en Participatie en Gezondheid (die werkgroepen 
ter beoordeling van kwaliteit en afzonderlijk relevantie had ingesteld) en de programmakaderbrede commissie 
Preventie.  

 

De samenstelling verschilt per subcommissie. Zo bestaan bij het Derde Preventieprogram-

ma de subcommissies van deelprogramma’s Innovatief Preventieonderzoek en Effectiviteits- 

en doelmatigheidsonderzoek voor meer dan 75% uit leden werkzaam in wetenschap en on-

derzoek. Maar ook bij de subcommissie voor implementatie- en proefimplementatieonder-

zoek is maar 1 van de 12 leden afkomstig uit de preventiepraktijk (GGD). Alle overige sub-

commissieleden (meer dan 90 procent) zijn werkzaam in wetenschap, onderzoek of kennis-

centrum. Eigenlijk waren vooral in de – inmiddels opgeheven (zie par. 6.2) - Implementatie 

Adviesraad (IAR) van het Derde Preventieprogramma veel commissieleden werkzaam op 

gebied van beleid, (preventie)praktijk, zorgverzekering en patiëntenbelangen.  

 

Bij het Vierde Preventieprogramma is het accent in de samenstelling van de subcommissies 

nog duidelijker (voor meer dan de helft) komen te liggen op beleid en praktijk. De sub-

commissies bestaan daarbij uit 13 tot 19 leden met meestal 1 of 2 waarnemers, voorname-

lijk vanuit VWS en RIVM.  Daarnaast zijn er twee werkgroepen met elk zes leden, zonder  

waarnemers. De nieuwe indeling van de deelprogramma’s is ook gereflecteerd in de samen-

stelling van de subcommissies.  
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Wisselende visies op evenwicht tussen praktijk, beleid en wetenschap 

Alle respondenten zijn het erover eens dat de samenstelling van de PCP en subcommissies 

een goede mix moet zijn van praktijk, beleid en wetenschap. Over de vraag in hoeverre dit 

evenwicht er ook daadwerkelijk is, denken zij wisselend.  

 

ZonMw wil de praktijk graag een betere stem geven in het Preventieprogramma, maar lijkt 

te worstelen met de manier waarop dit vorm zou moeten krijgen. Het praktijkveld van pre-

ventie is heel breed en gefragmenteerd.  

 

Respondenten zien de samenstelling van de commissie als een goede mix van praktijk, be-

leid en wetenschap. Wel wordt geconstateerd dat, vanwege de breedte van het preventie-

veld, de deelcommissies te groot zijn, wat ten koste gaat van de slagkracht. Respondenten 

zien de grote omvang van de deelcommissies als onvermijdelijk, omdat bij het verkleinen 

van de commissies noodzakelijke expertise en daarmee kwaliteit verloren gaat. De werkwij-

ze waarbij beoordelingen gefaseerd in groepjes van drie beoordeeld worden, kan dit effect 

deels ondervangen. Bij gerichte trajecten gebeurt dit al.  

Daarnaast is door de Code Belangenverstrengeling een groter aantal leden nodig omdat bij 

de beoordeling van een voorstel dat vanuit de hoek van een van de commissieleden komt, 

het betreffende lid niet mee mag oordelen.  

 

Een belangrijk punt bij de samenstelling is nog wel dat de getalsmatige verhoudingen nog 

weinig zeggen over de dialoog en de afwegingen binnen de commissies. Een respondent uit 

de praktijk ervaart dat er voldoende ruimte is om als lid van de programmacommissie input 

te leveren. Een andere is echter van mening dat in de commissies en werkgroepen weten-

schappers en onderzoekers er de overhand hebben en er daardoor te weinig ruimte is voor 

inbreng vanuit de praktijk. Daarnaast (en wellicht als gevolg daarvan) wordt ervaren dat 

ZonMw veel onderzoeksvoorstellen uit de praktijk afwijst omdat de onderzoekscomponent 

kwalitatief niet sterk genoeg is.  

 

Een van de wetenschappers oordeelt dat in de programmacommissies een goede mix van 

belanghebbenden vertegenwoordigd is, maar dat het moeilijk is om alle partijen te betrek-

ken, omdat het Preventieprogramma een zeer diffuse doelgroep heeft in de deelprogram-

ma’s van het Tweede en Derde programma. Een andere respondent ervaart dat er vanuit 

het veld veel kritiek is op het – in voorgaande alinea aangehaalde - wetenschappelijke 

zwaartepunt van de commissies. De geïnterviewde concludeert dat (mogelijk onder invloed 

van deze kritiek) de balans op dit moment soms te veel is doorgeslagen richting de prak-

tijk.  

 

De wetenschappers geven aan dat het belangrijk is dat ZonMw duidelijk maakt met welke 

argumenten zij mensen in de commissie opneemt. Dit was zeker in het verleden niet altijd 

duidelijk. Ook het aanwijzen van referenten beschouwen deze respondenten als een on-

doorzichtig proces. 

 

Referenten vooral afkomstig uit wetenschap 

De subcommissies baseren hun beoordeling van de kwaliteit van voorstellen deels op be-

oordelingen door onafhankelijke externe referenten die geen belang hebben bij het project. 

Referenten vullen hiertoe anoniem een beoordelingsformulier in met onderbouwing.  
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De indiener van het voorstel heeft vervolgens de gelegenheid om op deze beoordeling te 

reageren. De subcommissie weegt de beoordelingen van referenten en de reactie van de 

indiener. Elke referent beoordeelt één of enkele voorstellen; de subcommissies beoordelen 

alle voorstellen in een ronde1.  

 

Programma-assistenten en –secretarissen zoeken op basis van inhoudelijke en methodische 

expertise naar referenten. De laatste jaren gaat het ook steeds meer om specifieke experts 

op het gebied van kennis van de praktijk. In PP2 en PP3 werden referenten enerzijds ge-

zocht in een hiervoor speciaal aangelegde access-database (eerder gevraagde inhoudelijke 

of methodische experts) en anderzijds door nieuwe referenten te zoeken in o.a. Pubmed, in 

deelnemerslijsten van congressen/bijeenkomsten, etc.  
 
Enkele respondenten merkten op dat vooral referenten uit wetenschappelijke hoek nog 

sterk vertegenwoordigd zijn. Ook zouden subcommissies een hoge kwaliteitsbeoordeling 

van referenten vaak automatisch overnemen, ten nadele van de voor de praktijk meest re-

levante voorstellen2. Omdat referenten anoniem blijven is geen overzicht beschikbaar van 

de samenstelling van de referentenlijst3 wat betreft expertise en werkdomein en kan dit 

niet nader worden geverifieerd.  

 

 
4.3 Hoe wordt er beoordeeld? 

Of een voorstel wel of niet wordt gehonoreerd, hangt af van de beoordeling en prioritering. 

Onderstaande tabel toont de stappen binnen dit proces en de actoren die hiervoor verant-

woordelijk zijn.  

 

Tabel 4.1 Beoordelingsprocedure 

Procedure / Stap Actor(en) 

1. Beoordelen vooraanmeldingen / PI (Sub)commissie 

2. Uitnodigen indieners: subsidieaanvraag  ZonMw (bij goede beoordeling) 

3. Beoordelen kwaliteit subsidieaanvragen  Tenminste 2 externe referenten  

4. Schriftelijke reactie op beoordeling Indieners van subsidieaanvragen 

5. Eindoordeel over kwaliteit o.b.v. referentenoor-

deel en reactie indieners 

(Sub)commissie 

6. Oordeel over relevantie subsidieaanvragen en 

prioritering o.b.v. relevantie en kwaliteit 

(Sub)commissie 

7. Voorstel: Honorering of afwijzing (Sub)commissie 

8. Toezegging / afwijzing sturen aan indieners  ZonMw 

 

We gaan achtereenvolgens in op de beoordeling op kwaliteit, op relevantie en op de priori-

tering van de aanvragen. Daarna geven we de visies uit het veld op de wijze van beoorde-

len. 

 

                                                        
1 Bron: Brochure procedures ZonMw. 
2 Interviews. 
3 Bron: Bureau ZonMw. 
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Kwaliteitsbeoordeling 

Een hoge (ervaren) kwaliteit van het programma en de projecten is een cruciale voorwaar-

de voor toepassing en effectiviteit van programmaresultaten in de praktijk. De beoordeling 

van projectvoorstellen door referenten en de subcommissies aan de hand van kwaliteitscri-

teria is een van de belangrijkste manieren voor ZonMw om de kwaliteit van het Preventie-

programma te borgen.  

Bij de selectie werd gekeken hoe de kwaliteit in een voorstel geborgd is. Soms eiste de 

commissie bijvoorbeeld extra maatregelen. Volgens ZonMw is nadrukkelijk gekeken naar de 

methodologische kwaliteit van de voorgestelde onderzoeken, maar is getracht daarin niet 

door te slaan en goed af te wegen in hoeverre bijvoorbeeld een RCT noodzakelijk en haal-

baar is1. 

Als onderzoeksprogramma maakte het Preventieprogramma voor de beoordeling hoofdza-

kelijk gebruik van de standaard ZonMw-beoordelingsformulieren voor Onderzoeksprojecten. 

In de beoordelingsformulieren voor Kwaliteit van Subsidieaanvragen werd referenten ge-

vraagd het voorstel per onderdeel te beoordelen (Zeer goed, Goed, Voldoende, Onvoldoen-

de) op grond van criteria zoals samengevat in het onderstaande kader. Soms zijn hieraan 

programmaspecifieke vragen of voorwaarden toegevoegd t.a.v. het implementatiepotenti-

eel. Dit verschilde in de loop van de programma’s2. 

 

Beoordelingscriteria Kwaliteit Subsidieaanvraag (onderzoeksproject) 

- Doelstelling: 

 Helderheid / concreetheid van de doelstelling 

 Toetsbaarheid van de vraagstelling 

 Toegevoegde waarde aan bestaande kennis of praktijk 

 Theoretische of empirische onderbouwing van de vraagstelling 

-  Plan van aanpak: 

 Helderheid en adequaatheid 

 Geschiktheid van gekozen methoden en analyses 

 Indien doelgroep: 

o Uitwerking van kenmerken als geslacht, etnische achtergrond etc. 

o Mate van samenwerking met intermediaire en/of uiteindelijke doelgroep 

- Projectgroep: 

 Relevante expertise 

 Vertrouwdheid met specifiek terrein 

 Eerdere activiteiten en producten 

- Haalbaarheid: 

 Kan met deze aanpak de doelstelling worden behaald? 

 Beschikbaarheid faciliteiten / mensen 

 Realistische fasering en tijdsplanning 

- Samenvattend kwaliteitsoordeel (Zeer goed, Goed, Voldoende, Onvoldoende) 

- Begroting (te hoog, reëel, te laag) 

Bron: beoordelingsformulier Kwaliteit Subsidieaanvraag Onderzoekproject 

 

                                                        
1 Interviews. 
2 Interview ZonMw. 
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Beoordeling relevantie 

Ook de relevantie van elk voorstel werd voornamelijk beoordeeld op grond van de algeme-

ne ZonMw-criteria1. Deze zijn kort beschreven in onderstaand kader. 

 

Criteria voor beoordeling van relevantie van voorstellen 

De relevantiecriteria gaan in op: 

 bijdrage van het project aan programmadoelstellingen en prioriteiten; 

 is het project innovatief of levert het nieuwe kennis op (geen duplicatie); 

 sociale relevantie: draagt het project bij aan het vervullen van een maatschappelijke of kennisbehoefte?; 

 academische relevantie; 

 cost-benefit ratio; 

 doelgroepen: wordt rekening gehouden met relevante verschillen binnen betrokken doelgroepen, zoals 

gender, etniciteit, leeftijd en het patiënt/cliënt perspective (collaboration with ultimate target group). Zo 

nee, wordt hiervoor een aannemelijke verklaring gegeven?; 

 focus op kennisoverdracht en/of consolidatie. 

Bron: Beoordelingsformulier: Relevance Grant Application Assessment Form 

 

ZonMw stelt in haar aanvraagprocedures dat voor elk project duidelijk moet zijn welke 

groepen belang hebben bij de mogelijke uitkomsten en hoe deze daarvan in een vroeg sta-

dium in kennis worden gesteld of bij het project betrokken worden2. 

 

Programmaspecifieke relevantiecriteria Preventie 

1. Gezondheidswinst 

2. Slaagkans 

3. Toepassing 

4. Draagvlak 

5. Kosten  

6. Aansluiting op internationale ontwikkelingen 

Vanuit inhoudelijke of strategische invalshoek konden de volgende aspecten leiden tot versterking van de re-

levantie van projecten: 

 Gecombineerde aanpak 

 Doelgroepenbenadering 

 Ethische aspecten 

 Juridische aspecten 

 Aansluiten op overige aandachtspunten: preventie rond zwangerschap en geboorte, screening en geneti-

sche aspecten 

 Vorming van een mini-programma: dat alle deelprogramma’s tegelijk dekt voor een onderwerp 

 Lange termijnonderzoek 

 Continuïteit 

 Cofinanciering en inzet van andere financieringsbronnen 

Bron: Programmatekst Tweede Preventieprogramma 

 

                                                        
1 Brochure Procedures ZonMw, blz. 20. 
2 Brochure Procedures ZonMw, blz.9. 
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Prioritering 

Per deelprogramma prioriteerde de subcommissie alle subsidieaanvragen in een ronde op 

basis van de combinatie van de eindoordelen over relevantie en kwaliteit. Aanvragen met 

prioritering van 1 tot en met 6 komen in aanmerking komen voor honorering. Aanvragen in 

de niet genummerde cellen waren niet honoreerbaar. 
 
Prioriteringsmatrix Tweede Preventieprogramma 

Relevantie 
Kwaliteit 

Zeer relevant Relevant Laag relevant Niet relevant 

Goed 1 4 6 - 

Voldoende 2 5 - - 

Matig 3 - - - 

Onvoldoende – – - - 

Bron: programmatekst tweede programma Preventie 
  
Prioriteitenmatrix Derde Preventieprogramma  

Relevantie 
Kwaliteit 

Zeer relevant Relevant Onvoldoende relevant 

Zeer goed 1 2 - 

Goed 3 4 - 

Voldoende 5 6 - 

Matig - - - 

Onvoldoende – – - 

Bron: programmatekst derde programma Preventie (‘call’ derde ronde)  

 

Bij het Tweede Preventieprogramma woog in de prioritering relevantie relatief zwaarder en 

kwaliteit minder zwaar, maar de kwaliteit van de aanvraag moest minimaal voldoende zijn 

om in aanmerking te komen voor honorering. Aanvragen met prioritering 3 konden uitslui-

tend subsidie krijgen na bijstelling op kwaliteit. 

In het Derde Preventieprogramma woog in de prioritering kwaliteit relatief zwaarder en re-

levantie minder zwaar, maar een aanvraag die beoordeeld werd als onvoldoende relevant 

kwam niet in aanmerking voor honorering. 

Voor alle programma’s geldt dat een onderwerp zeer relevant kan zijn, maar als de aanpak 

van slechte kwaliteit is draagt het niet bij aan de oplossing voor de praktijk en daarmee 

vervalt relevantie. Op specifieke onderwerpen is daarom wel eens de kans geboden om op-

nieuw in te dienen zodat de kwaliteit verbeterd kon worden. 

 

Wat vindt het veld van deze beoordelingsprocedure? 

Beoordeling op kwaliteit verloopt goed 

De kwaliteitsbeoordelingscriteria worden door respondenten uit beleid, praktijk en weten-

schap doorgaans als goed beoordeeld en de Preventie(sub)commissies als zeer deskundig. 

De kwaliteit van gehonoreerde voorstellen was volgens respondenten doorgaans goed, 

maar wisselde in de praktijk per voorstelronde. Soms waren er veel kwalitatief goede voor-

stellen die desondanks niet allemaal gehonoreerd konden worden en soms kwamen er wei-

nig of geen goede voorstellen binnen1.  

 

Er wordt vooral beoordeeld op relevantie voor het programma 

Bij de beoordeling van de relevantie van projectvoorstellen in het Tweede en Derde Preven-

tieprogramma ging het volgens ZonMw en de programmacommissieleden toch nog vooral 

                                                        
1 Interviews ZonMw en externe respondenten. 



 59 

om de relevantie voor het programma: de mate waarin het voorstel bijdroeg aan de priori-

teiten en doelstellingen. Het veld geeft aan dat het beoordelingscriterium van relevantie bij 

ZonMw meer gericht is geweest op de relevantie binnen het kader van het Preventiepro-

gramma. De toepasbaarheid in de praktijk is te weinig kritisch getoetst. 

 

Kritiek: te wetenschappelijk en te weinig aandacht voor praktijk 

Aangegeven is dat de subcommissies niet altijd goed de relevantie en bruikbaarheid voor 

de praktijk kunnen beoordelen. Dit wordt geweten aan de beoordeling door referenten, die 

primair naar de (wetenschappelijke) kwaliteit kijken. Voorstellen vanuit de praktijk komen 

minder aan bod of er wordt aan de kwaliteit en haalbaarheid getwijfeld. Ook gebeurt het 

dat indieners de voorstellen naar de criteria toeschrijven, waardoor het voor de commissie 

moeilijk te beoordelen is of de indieners in hun voorstel echt verdisconteren wat in het veld 

leeft. Er is wel steeds meer aandacht voor samenwerking tussen wetenschap en praktijk 

gekomen, maar ZonMw geeft aan dat de relatie met de praktijk nog beter kan1. 

ZonMw is meer op het borgen van de praktijkrelevantie gaan sturen bij calls vanaf de derde 

ronde van het Derde Preventieprogramma. Voor indiening van subsidieaanvragen geldt een 

aanvullende eis: namelijk dat aan het projectteam een medewerker uit een praktijkinstel-

ling moet worden toegevoegd.  

 

Aanvullende eis samenstelling projectgroep 

“Projectgroep: “Het uiteindelijke doel van het programma is het stimuleren van toepassing van beschikbare 

kennis over preventie en effectieve preventiemethoden in de praktijk, dit in nauwe samenwerking met uitvoe-

rende partijen. U wordt daarom verzocht om, naast onderzoekers, minimaal 1 medewerker werkzaam in een 

voor uw onderzoek relevante praktijkinstelling of –organisatie op te nemen als projectlid dan wel als advi-

seur. Indien u daar niet voor kiest, dient u deze keuze overtuigend te onderbouwen. We gaan ervan uit dat 

alle personen die u vermeldt bij uw projectgroep hun medewerking hebben toegezegd, voorafgaand aan het 

indienen van het projectidee”.  

Bron: Definitieve Call Subsidieaanvragen PP3, Ronde 3. 

 
Ruimte voor innovatie 

De verschillende partijen concluderen dat er ruimte was voor innovatie. Verschillende res-

pondenten (uit beleid, praktijk en wetenschap) gaven aan dat de procedure van open calls 

de innovatie kan bevorderen. Daarnaast was er extra ruimte (Visiebudget) gecreëerd bin-

nen het Preventieprogramma voor innovatieve experimenten die niet binnen de ’deelpro-

gramma’s vielen. Echter, de selectieprocedure is gericht op degelijkheid. Daarnaast zorgt 

de uitgebreide procedure met veel beoordelaars ervoor dat echt vernieuwende ideeën, die 

risicovol zijn,  het vaak niet halen.  

 

Veel kennis van procedure nodig en weinig ruimte voor projecten buiten de kaders 

Daarnaast is opgemerkt dat je als aanvrager goede kennis van de ZonMw-procedures moet 

hebben, om met een voorstel kans van slagen te hebben. Om aanvragers te informeren 

over de aanvraagprocedures geeft ZonMw workshops. 

Ook is geconstateerd dat de prioriteiten en thema’s erg streng worden nageleefd, waardoor er 

weinig ruimte zou zijn voor projecten die overstijgend zijn of niet binnen de kaders passen.  

                                                        
1 Interviews. 
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Vanuit de opzet van de programma’s is dit ook logisch, de kaders zijn juist bedoeld om de 

voorstellen op te toetsen, tegelijkertijd zouden ZonMw en de programmacommissies kunnen 

bekijken of er bij bepaalde voorstellen van afgeweken kan worden.  

 

In de praktijk blijkt een integrale benadering (methoden gericht op de aanpak van meerde-

re met elkaar samenhangende gezondheidsproblemen) vaak beter toepasbaar dan een 

thematische1. Ook het beleid vraagt in toenemende mate om “integrale benaderingen” en 

gecombineerde aanpakken2. Er zou daarom meer integraal gewerkt moeten worden zodat 

themaoverstijgende onderwerpen meer kans krijgen3.  

4.4 Welke aanvragen worden gehonoreerd? 

Slaagkans laag, maar tussen PP2 en PP3 wel toegenomen 

Om de slaagkans te bepalen, hebben we het aantal gehonoreerde voorstellen in de Projec-

tendatabase afgezet tegen het totaal aantal ingediende voorstellen (vooraanvragen en/of 

subsidieaanvragen). Hierbij merken we op dat niet alle vooraanvragen tot een uitgewerkte 

subsidieaanvraag hebben geleid en dat niet aan alle subsidieaanvragen een vooraanvraag is 

voorafgegaan. Omdat de database voor deze twee variabelen niet voor alle projecten com-

pleet is ingevuld, is niet te bepalen hoeveel procent van de vooraanvragen bijvoorbeeld 

heeft geleid tot een uitgewerkte subsidieaanvraag.  

Bijna driekwart van de ingediende vooraanvragen uit PP2 en PP3 werd afgewezen (946 van 

1291). Overigens nam het percentage gehonoreerde voorstellen tussen PP2 en PP3 iets toe, 

van 23% naar 30%. Er werd onder PP3 een groter aantal voorstellen gehonoreerd: 194 

(vergeleken met 149 onder PP2) terwijl het aantal ingediende vooraanvragen en voorstellen 

maar marginaal groter was (648 onder PP3 vergeleken met 640 onder PP2). Het groter 

aantal gehonoreerde projecten en de grotere slaagkans heeft grotendeels te maken met het 

hogere budget voor PP3.  

Tabel 4.2 laat ter illustratie één ronde van het derde programma zien. Zo leidde 200 pro-

jectideeën tot 69 subsidieaanvragen waarvan uiteindelijk 26 projecten zijn gehonoreerd. 

 

Tabel 4.2 Honorering projectideeën en subsidieaanvragen in derde ronde PP3 

Deelprogramma Projectideeën Subsidieaanvragen Gehonoreerd 

Ontwikkeling van interventies 87 26 6 

Evaluatie van kosteneffectiviteit 83 31 13 

Implementatieonderzoek 30 12 7 

Totaal 200 69 26 

 

Weinig aanvragen uit de praktijk 

Al ten tijde van de opzet van het Tweede Preventieprogramma was bekend dat praktijk- en 

patiëntenorganisaties weinig projectvoorstellen indienden of dat de kwaliteit ervan te wen-

sen overliet. Als redenen hiervoor werd aangevoerd dat deze organisaties onderzoeks- en 

ontwikkelingsdeskundigheid ontberen of opzien tegen de toch wel arbeidsintensieve pro-

cesgang. De makelaarsfunctie van ZonMw was om indieners van vooraanmeldingen en pro-

                                                        
1 Interviews. 
2 Programmateksten Derde en Vierde Preventieprogramma. 
3 Interviews. 
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jectvoorstellen uit het veld actief te ondersteunen door hun onderzoeksvragen te bemidde-

len en deze waar mogelijk te koppelen aan onderzoeksorganisaties die expertise hebben op 

het betreffende terrein1. Wat het resultaat is van deze inzet is niet helemaal duidelijk. In 

algemene zin is sprake van een toename van het aantal aanvragen waarbij de praktijk de 

hoofdaanvrager is. 

Volgens ZonMw en externe respondenten is het aantal subsidieaanvragen door en met par-

tijen uit de praktijk gedurende de loop van het Tweede en Derde Preventieprogramma toe-

genomen ten opzichte van het Eerste Preventieprogramma. Het was echter niet mogelijk 

om dit te verifiëren op grond van een kwantitatieve analyse van de projectendatabase, om-

dat deze informatie voor het merendeel van de projecten in het Eerste Preventieprogramma 

niet is aangegeven.  

 

Projectvoorstellen: 84% wetenschap; 16% praktijk; 

Het aantal ingediende voorstellen (vooraanvragen en subsidieaanvragen) vanuit de praktijk 

was ook veel lager dan het aantal voorstellen ingediend door wetenschappelijke of onder-

zoeksinstellingen: van ca. 1200 aanvragen onder PP2 en PP3 waarvan de aanvrager bekend 

was, werd 84% ingediend door een onderzoeks- of kennisinstelling. Ongeveer 16% van de 

ingediende aanvragen was afkomstig van een praktijkorganisatie.  

 

Gehonoreerde projecten: 89% wetenschap; 11% praktijk;  

Een kwantitatieve analyse van gehonoreerde projecten van PP2 en PP3 naar type organisa-

tie van de Projectleider en/of Hoofdaanvrager was wel mogelijk. Hieruit is gebleken dat zo-

wel in PP2 als in PP3 de overgrote meerderheid (89%) van de gehonoreerde projecten is 

aangevraagd en/of geleid door een onderzoeks- of kennisinstelling. In totaal 11% van de 

projectleiders en/of aanvragers was afkomstig uit de praktijk. 

Een voorstel ingediend vanuit een praktijkorganisatie had een veel kleinere kans op hono-

rering. Bij PP3 werd 15% van de ingediende voorstellen vanuit de praktijk gehonoreerd, te-

genover 63% bij onderzoeksinstellingen2. Aangezien de Preventie Programma’s onder-

zoeksprogramma’s zijn is dit verklaarbaar.  

 

Praktijk en beleid zijn ook op andere manieren betrokken  

Het is dus helder dat de overgrote meerderheid van de gehonoreerde projecten is aange-

vraagd en/of geleid door een onderzoeks- of kennisinstelling. Overigens kunnen praktijk- en 

beleidsorganisaties dan nog steeds betrokken zijn bij deze projecten (alleen niet als hoofd-

aanvrager). ZonMw vindt dat doelgroepen vanaf het begin, bij het projectplan, bij projecten 

betrokken moeten zijn. Vanaf de derde call van PP3 werd bij de aanvraag daarom vereist dat 

in de projectteams ook een persoon uit een praktijkorganisatie betrokken was. De feitelijke 

betrokkenheid (bij de aanvraag) werd ook geverifieerd door de (sub)commissie.  

Volgens ZonMw heeft het een tijdje geduurd voordat praktijkinstellingen zich lieten steunen 

door de wetenschap en andersom. Nu gaat het al beter. Als goed voorbeeld van samenwer-

king tussen GGD’en en universiteiten wordt het Programma Academische Werkplaatsen ge-

noemd. Bij de academische werkplaatsen is de kennisinfrastructuur (GGD-universiteit/ ken-

nisinstelling-gemeente) ontwikkeld en ondersteund. De ACW zijn steeds meer in staat om 

goede voorstellen in te dienen in onderzoeksprogramma’s van ZonMw. 

                                                        
1 ZonMw, Programmatekst Tweede Preventieprogramma. 
2 Bron: Panteia analyse geïntegreerd Projectenbestand: gehonoreerde en niet gehonoreerde projecten PP2 en 

PP3, met hercodering aanvragers naar type. Voorstellen omvatten vooraanvragen en/of subsidieaanvragen. 
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4.5 Sluiten projecten aan bij programmaprioriteiten? 

Merendeel prioritaire thema’s en doelgroepen goed gedekt 

Tot medio 2011 zijn onder het Tweede en Derde preventieprogramma in totaal 1291 subsi-

dieaanvragen binnengekomen, waarvan 346 projecten zijn gehonoreerd.1 Binnen het Twee-

de Preventieprogramma werden 149 projecten gehonoreerd en binnen het Derde Preventie-

programma 194 projecten. In tabel 4.3 is weergegeven hoe de projecten zijn verdeeld over 

de thema’s van het Preventieprogramma. 

Tabel 4.3  Verdeling projecten over thema’s 

Aandachtsgebied Thema / doelgroep PP2 PP3 Totaal 

Diabetes mellitus 9 8 17 

Klachten aan bewegingsapparaat 9 5 14 

Hart- en vaatziekten 15 13 28 

Kanker (baarmoederhals, borst, dikke darm, endeldarm, overig) 14 13 27 

Astma en COPD 4 4 8 

Chronische aandoeningen 
(PP2) 
veel gezondheidswinst 
en/of 
kostenbesparingen (PP3) 

Overgewicht 13 28 41 
 

    

Infectieziekten  24 14 38 

     

(On)gezond gedrag Voeding 16 24 40 

 Roken 11 18 29 

 Bewegen 14 27 41 

 Alcohol 4 11 15 

 Seksuele Gezondheid2 5 6 11 

     

Psychische aandoeningen Psychische klachten 32 31 63 

 GGZ: angst 6 13 19 

 GGZ: depressie 10 19 29 

     
Preventiestrategieën,  
methodiek, organisatie E-health 22 14 36 

 Screening (kanker) 19 22 41 

 Omgeving 6 9 15 

     

Doelgroepen 
Zwangerschap en geboorte (preconceptie, neonataal, zwanger-
schap, prematuur) 5 11 16 

 Jeugdigen 43 62 105 

 Volwassenen 15 24 39 

 Ouderen 15 11 26 

 Lage SES 8 12 20 

 Allochtonen 8 10 18 

     

Overig (o.a. Leefstijl, uitwisseling en aansluiting Europees onderzoek, etc.) 12 22 34 

                                                        
1 Dit is na koppeling van informatie uit de 2 Projectdatabases en opschoning voor dubbeling, en inclusief pro-

jecten gefinancierd vanuit Fonds OGZ, Gezond Leven en Thematische Vervolgprojecten. Van de gehonoreerde 
projecten waren 3 projecten (o.a. Thematische Vervolgprojecten Overgewicht) op basis van de informatie in 
de database niet in te delen naar Preventieprogramma 2 of 3. 

2 Tussen 2006 en 2011 liep ook het programma “Seksuele Gezondheid van de Jeugd”.  
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De indeling van projecten laat zien dat alle prioritaire thema’s en doelgroepen zijn gedekt. 

Veel projecten gaan daarbij in op een of meer thema’s en richten zich op een specifieke 

doelgroep. Bijvoorbeeld seksuele gezondheid via internet gericht op allochtone jongeren, 

bewegen voor ouderen of voeding voor lage SES-groepen.  

 

Voor een aantal preventieprioriteiten is een additioneel programma opgezet, soms voort-

komend uit het programma. Zo is het programma Seksuele Gezondheid Jeugd voortgeko-

men uit een project van het programma Gezond Leven. Dit heeft tot gevolg dat de kaders 

van het programma Preventie (tijdelijk) beperkt worden, bijvoorbeeld doordat aanvragers 

hun voorstel over seksuele gezondheid bij het additionele programma moeten indienen. Een 

specifiek programma (zoals Seksuele Gezondheid Jeugd en ACW PG) verstevigt de kennis-

infrastructuur, netwerkvorming en de praktijk. Nu het programma Seksuele Gezondheid 

Jeugd is afgerond draagt ZonMw de resultaten over aan PP4. De nog lopende projecten 

worden ook hier gemonitord. Een ander voorbeeld is het programma Zorg voor Jeugd, dat 

een specifieke opdracht heeft meegekregen gericht op opvoeden en ontwikkeling en verste-

viging van de jeugdzorg. De onderwerpen ter verbetering van de gezondheid (mentaal, fy-

siek, sociaal-emotioneel) vallen in het programma Preventie. Samenwerking vindt plaats in 

het geval van programmaoverstijgende projecten of doorgeleiding van projectresultaten 

(bijvoorbeeld bij projecten voor scholen of richtlijnen JGZ).  

 

Programma biedt ruimte voor acute gezondheidsproblemen 

Gedurende de programmering is ingespeeld op (acute) gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld 

op een bedreigende infectieziekte in ziekenhuizen, op specifieke aanbevelingen voor (vervolg) 

onderzoek vanuit de gezondheidsraad (bijvoorbeeld neo-natale screening cystic fribrosis) en 

op maatschappelijke urgentie (bijvoorbeeld chlamydia)1.  

4.6 Conclusies 

Inhoudelijke sturing met top-down aanbestedingen neemt toe  

Bij het Derde Preventieprogramma is een groter deel van het beschikbare budget gerichter 

(in een call of top down) uitgezet dan in het voorgaande programma. Het gaat om een toe-

name van 18% naar een totaal van 45%. Het voordeel van gerichte trajecten is dat de aan-

sluiting met prioriteiten en de balans tussen onderwerpen versterkt kan worden. Top down 

trajecten zijn verder efficiënter dan open rondes. Het nadeel is dat er minder ruimte is voor 

innovatie vanuit het veld en (in het geval van topdown) open concurrentie. De doelstelling 

van het programma is bepalend voor hoe het budget wordt uitgezet. Voor de huidige ver-

houding tussen top down en open calls is veel draagvlak bij het veld en er is nog ruimte 

voor meer gerichte trajecten om nog meer samenhang in de programmering te brengen. 

 

Bij beoordeling van voorstellen is het wetenschappelijke perspectief dominant 

Referenten en leden van (sub)programmacommissies hebben een belangrijke rol in het be-

oordelen en honoreren van voorstellen. Om te zorgen dat voorstellen worden gehonoreerd 

die goed aansluiten en bruikbaar zijn in wetenschap, beleid en/of praktijk is het van belang 

dat de groep referenten en de programmacommissies heterogeen zijn samengesteld en dat 

de verschillende perspectieven in de beoordeling aan bod komen. In de samenstelling van de 

                                                        
1 ZonMw, Tabel: Kennissynthese-aanwijzingen 
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subcommissies is tussen PP1 t/m PP4 een duidelijke verschuiving te zien. Bij PP1 was 75% 

van de leden werkzaam bij een universiteit of een UMC. Bij PP4 is dit 45% van de leden.  

 

Een sterke vertegenwoordiging van de wetenschap blijft belangrijk 

Waar in de samenstelling van de commissies bij de eerste programma’s de nadruk te veel 

lag op de wetenschap, concluderen wij dat inmiddels sprake is van een goede mix tussen 

wetenschap, praktijk en beleid. Een sterke vertegenwoordiging van de wetenschap in de 

commissies blijft belangrijk, de ambachtelijke kern van de programma’s bestaat immers uit 

(toepassingsgerichte) wetenschappelijke activiteiten en de kwaliteit van de opzet is een es-

sentiële voorwaarde voor het rendement van onderzoek en dus rendement voor de praktijk.  

 

De beoordeling op kwaliteit verloopt goed, op praktijkrelevantie kan het beter 

De procedure voor de beoordeling van de kwaliteit van een voorstel is nauwkeurig en ver-

loopt goed. Voorstellen waarbij de kwaliteit ondermaats is, worden niet gehonoreerd. Bij 

het beoordelen van relevantie ligt de nadruk op de aansluiting op de prioriteiten en doelen 

van het programma. De toetsing op de toepasbaarheid in de praktijk kan kritischer.  

 

De betrokkenheid van de praktijk bij onderzoek neemt toe 

Een manier om de praktijkrelevantie van onderzoeken te verhogen is een grotere betrok-

kenheid vanuit de praktijk. Het aantal voorstellen dat door praktijkorganisaties als hoofd-

aanvrager wordt ingediend is relatief laag (11%). Wel is er een toename van de betrokken-

heid van de praktijk bij voorstellen die onderzoeksorganisaties indienen. In PP3 was het 

dan ook een vereiste. Ook ontstaat er met de academische werkplaatsen een infrastructuur 

waarin praktijk, beleid en wetenschap met elkaar samen werken en voorstellen indienen.  

 

Gehonoreerde projecten sluiten goed aan bij de programmaprioriteiten 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe de programmering tot stand is gekomen. Voor de 

uitvoering van het programma is het vervolgens cruciaal dat de projecten die worden geho-

noreerd goed aansluiten bij het programma. Uit onze analyse blijkt dat deze aansluiting is 

gerealiseerd. 

Daarnaast bood het programma ook ruimte voor thema’s. Dit betekent dat vanuit het pro-

gramma ook op de actualiteit is ingespeeld.  
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5 Monitoring en begeleiding 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we beschreven hoe ZonMw de projecten selecteert. 

ZonMw besteedt hierbij veel aandacht aan de kwaliteit en relevantie. De vraag is vervol-

gens hoe ZonMw de projecten na honorering monitort en eventueel bijstuurt. Welke actie 

wordt bijvoorbeeld ondernomen als projecten vertraging oplopen? Welke interactie vindt 

plaats tussen ZonMw en de projectleiders? Tot slot gaan we in op de vraag hoe de projec-

tuitvoerders de monitoring en begeleiding van ZonMw ervaren.  

5.1 Monitoringsactiviteiten 

Tijdens de uitvoering van de programma´s bewaken de programmacommissie, de subcom-

missies en de medewerkers van ZonMw de voortgang van de projecten. 

 

Project-Voortgangsverslag 

Projectleiders zijn verantwoordelijk voor het slagen van hun projecten. Het secretariaat 

controleert door voortgangsverslagen het proces: levert het project in de geplande tijd en 

binnen de begroting de verwachte resultaten op? Jaarlijks dienen de projectleiders een 

voortgangsverslag in. Het programmateam van ZonMw beoordeelt het voortgangsverslag. 

Het programmateam betrekt de (expertise van de) commissie door het voorleggen van vra-

gen en verslagen. Als de voortgang positief is beoordeeld, wordt het project verder bevoor-

schot. Soms is er aanleiding voor sterkere aansturing of aanpassing van het project en in 

het uiterste geval komt tot het voortijdig beëindigen van een project. 

 

Project-Eindverslag 

De projectleiders dienen na afloop van hun project een eindverslag in bij ZonMw. Het se-

cretariaat beoordeelt op basis van het eindverslag of het project inhoudelijk en financieel 

kon worden afgerond. Ook kan een eindverslag aanleiding geven tot een vervolg op initia-

tief van ZonMw of op initiatief van de projectleider zelf. 

 

Verantwoording Programma-Voortgang 

ZonMw legt jaarlijks aan VWS verantwoording af over de voortgang van het programma in 

een programmavoortgangsverslag als onderdeel van het Jaarverslag. In het programma-

voortgangsverslag is onder andere vermeld: het aantal gehonoreerde projecten en de 

voortgang van de gehonoreerde projecten, en de activiteiten op het gebied van communi-

catie en implementatie. Hoe de activiteiten hebben bijgedragen aan de programmadoelen,  

komt in de programmavoortgangsverslagen niet expliciet aan de orde.  

 

De financiële verantwoording aan VWS vindt plaats in de vorm van de jaarverslagen op 

ZonMw- en kaderniveau, niet op niveau van individuele programma’s.  

 

Ook heeft in 2011/2012 een interne procesevaluatie van het Tweede en Derde Preventie-

programma plaatsgevonden. Op basis van deze procesevaluatie zijn bij PP4 aanpassingen  

gedaan.  
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Procedure-aanpassingen (ZonMw) 

In 2008 en 2009 zijn in de procedures op ZonMw–niveau enkele aanpassingen doorgevoerd 

ter verbetering (zie kader). De aanpassingen gelden ook voor het Preventieprogramma.  
 

Procedure-aanpassingen ZonMw-niveau 

 VRAP: Direct na ontvangst van Eindverslag en 1, 2 en 4 jaar daarna wordt het Vervolg van het Resultaat 

van de Afgeronde Projecten (VRAP) gemeten - van elk project met einddatum vanaf 1 januari 2008. Hier-

voor is het format van het eindverslag aangepast. 

 Projectidee: de uitgebreide vooraanmelding is vervangen door een beknopt projectidee (vanaf januari 

2009).  

 Verkort voortgangsverslag met lagere frequentie: mid-term in plaats van jaarlijks (vanaf januari 2009). 

Hiermee is ook de bevoorschotting aangepast en verdeeld over twee termijnen naast de eindafrekening.  

 Digitaal beoordelingssysteem ingevoerd (vanaf januari 2009): alle beoordelingen van referenten, commis-

sieleden en eindgebruikers worden elektronisch verstuurd en binnengehaald.  

 VIMP: vanaf mei 2009 wordt een selectie van projectleiders uitgenodigd om een verspreidings- en imple-

mentatieplan in te dienen. Hiervoor is per plan een subsidiebedrag van maximaal € 50.000,- beschikbaar, 

de zogenaamde Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP).  

 Herziening subsidievoorwaarden: in januari 2009 zijn de subsidievoorwaarden uit 2004 vernieuwd. Een 

belangrijke aanleiding was de herziening van het bekostigingsakkoord met de universiteiten en UMC’s. Ook 

in verband met het VRAP, dat de subsidieontvanger verplicht informatie te geven over behaalde resultaten 

tot vier jaar na afronding, was aanpassing van de subsidievoorwaarden nodig. 

 

In aanvulling op het bovenstaande overzicht meldt ZonMw dat meer verantwoording bij de 

projectleider is gelegd in het doorgeven van wijzigingen. De projectleider moet zelf het ini-

tiatief nemen en toestemming vragen voor wijzigingen in het project.  

5.2 Vertraging van projecten 

Vertraging en uitloop: veelvoorkomend, meestal zonder gevolgen voor resultaten 

Zowel in het op tijd starten, rapporteren van voortgang als de afronding van projecten 

treedt volgens de procesevaluatie vertraging op. Bijna de helft van de projecten in het 

tweede Preventieprogramma startte volgens de Subsidievoorwaarden binnen zes maanden 

na toekenning door ZonMw. In het derde programma startte een derde op tijd. Belangrijk-

ste reden voor het later starten was dat de personele bezetting voor het project nog niet 

geregeld was. Volgens de Procesevaluatie rapporteert 60% tijdig over de voortgang en bij 

afronding heeft een derde van de projecten op tijd een eindverslag aangeleverd. Meer dan 

de helft van de projecten rondt later af dan gepland. Het later opleveren van het eindver-

slag heeft volgens ZonMw doorgaans geen gevolgen gehad voor de resultaten of impact van 

de projecten1. 

 

Oorzaken vertraging en beëindiging: personeel, METC en inclusieproblemen  

Volgens de het ZonMw bureau ligt de oorzaak van het niet halen van de geplande eindda-

tum meestal op het personele vlak (ziekte of zwangerschapsverlof) of het niet tijdig ver-

krijgen van een METC verklaring2. Ook is een deel van de vertraging ontstaan door inclu-

                                                        
1 Interview ZonMw. 
2 Verklaring van een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie is vereist voor bepaalde onderzoeken. 
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sieproblemen. Per jaar wordt ongeveer 1 á 2 procent van de projecten stopgezet wegens 

niet-voorziene problemen1. 

 

Inclusieproblemen door tegenvallen medewerking doelgroep of intermediair 

Uit een inventariserende studie in 2008 naar inclusievertraging bij projecten van het Zon-

Mw-programma Preventie bleek de minder dan verwachte medewerking bij de doelgroep of 

intermediair de meest genoemde oorzaak. Enkele aanbevelingen uit deze studie waren:  

 Beschrijven van concrete wervingsstrategieën in de subsidieaanvraag. 

 Uitvoeren van een pilot voorafgaand aan de subsidieaanvraag. 

 Inbouwen van concrete go/no go momenten bij twijfel aan de haalbaarheid2.  

 

Aanbevelingen Inclusiestudie verwerkt in Vierde Preventieprogramma 

Deze aanbevelingen zijn als volgt verwerkt in het Vierde Preventieprogramma: 

 Ter voorbereiding van grootschalige evaluatiestudies honoreert ZonMw ook kleinere pi-

lots, zodat onderzoekers zich bewust zijn van te verwachten inclusieproblemen bij grote-

re projecten en deze kunnen worden voorkomen.  

 Honorering van grote projecten gebeurt nu op voorwaarde dat een go-/no-go-moment 

plus criterium is ingebouwd. Indien het bij de eerste rapportage na ongeveer een jaar 

niet lijkt te gaan lukken met de inclusie, kan het project tijdig worden stopgezet. 

 In de call is nu opgenomen dat altijd samen met een praktijkorganisatie moet worden 

aangevraagd. Daarmee kunnen mogelijk ook inclusieproblemen worden voorkomen3. 

5.3 Oordeel over monitoring en begeleiding ZonMw 

Projectadministratiesysteem en geconstrueerde databases met gebreken 

Het monitoren door ZonMw richt zich vooral op het bijhouden (in Delfi) van de projecten, 

de tijdigheid van de start, voortgangs- en eindverslagen en administratieve handelingen 

zoals correspondentie met de aanvrager en betalingen. De projectendatabases (handmatig 

gecreëerd op basis van gegevens uit Delfi) bleek niet zo geschikt voor kwantitatieve analy-

ses omdat gegevens voor veel projecten ontbreken, gedateerd of onjuist zijn. In Delfi kon 

niet op thema worden gezocht of informatie bij elkaar worden gezet. Daarom is tijdens PP2 

en deels PP3 een databestand opgezet om de bundeling van projecten inzichtelijk te kun-

nen maken. De projecten van alle programma’s Preventie werden hierin bijgehouden. Tij-

dens PP3 is deze database in onbruik geraakt, dit kwam door doorontwikkeling van Delfi.  

 

De projectendatabases verschillen wat betreft de opgenomen variabelen. Gegevens van 

hetzelfde project op eenzelfde variabele komen niet altijd overeen, wat bijvoorbeeld bij 

‘status’, ‘deelproject’ of ‘ronde’ staat, kan verschillen. Koppeling van de gegevens uit ver-

schillende databases (bijvoorbeeld projecten en financiële database) is problematisch. Hier-

door ontbreekt een bruikbaar en betrouwbaar overzicht.  

                                                        
1 Interview ZonMw. 
2 Gastel, van, W. (2008). Inclusievertraging bij het ZonMw Programma Preventie. Projectbureau Gezondheids-

zorg, in opdracht van ZonMw Preventieprogramma. November 2008. 
3 Interview ZonMw. 
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De primaire database (Delfi) die ZonMw gebruikt voor de monitoring van projecten (pro-

jectdossiers) is op orde. Deze database leent zich echter niet voor inhoudelijke analyses 

over de projecten heen. Het efficiënt en effectief inhoudelijk (bij)sturen van het programma 

zou veel baat hebben bij een beter bijgehouden projectadministratiesysteem waaruit een-

voudig gegevens te exporteren zijn, ook op thema, eindgebruikers, voortgang. Belangrijk is 

dat hieruit ook op gemakkelijke wijze kwantitatieve gegevens te halen zijn. ZonMw be-

steedt hier aandacht aan in de doorontwikkeling van Delfi. 

 

Twijfel over nut monitoren via voortgangsverslagen 

In de voortgangsverslagen wordt ook ingegaan op de inhoud en de verwachte opbrengsten. 

Tijdens de projectuitvoering zijn er vanuit het ZonMw-bureau alleen gesprekken met de 

projectleider wanneer er iets bijzonders aan de hand is. Ook wordt meer dan voorheen be-

nadrukt dat afwijkingen van het ingediende voorstel vooraf ter goedkeuring aan ZonMw 

moeten worden voorgelegd. Het belangrijkste criterium voor ZonMw is of het project nog 

steeds gaat leiden tot beantwoording van de (praktijk)vraag. In die gevallen gaat men in 

gesprek met de projectleider over de redenen voor de afwijking en eventueel een mogelijke 

oplossing. De aanpak verschilt per project. Vanuit verschillende partijen (onderzoekers en 

praktijk) in het veld wordt echter getwijfeld aan het nut van de voortgangsverslagen. 

 

Vraag om minder bureaucratie, meer gesprekspartner  

Projectleiders ervaren de begeleiding door ZonMw overwegend als procedureel1. Meestal is 

geen sprake van sturing op kwaliteit en borging tijdens de loop van het pro-

ject. Wetenschappers zien dit niet als negatief: zij staan er doorgaans neutraal of onver-

schillig tegenover, bijvoorbeeld omdat de kwaliteit vanwege de aanvraagprocedure al vol-

doende geborgd is en omdat de uitvoering soepel verliep. Bij wetenschappelijk geleide pro-

jecten werd de sturing doorgaans als voldoende tot goed beoordeeld, bijvoorbeeld omdat 

ZonMw duidelijk meedacht en ideeën uitwisselde, interesse toonde, meeschreef aan een ar-

tikel en deelnam aan een congres.  

 Een voorbeeld van een positieve beoordeling van sturing: de onderzoekers zijn gaan pra-

ten met ZonMw omdat ze de focusgroepsgesprekken wilden laten vervallen, aangezien het 

lastig bleek respondenten te werven. Dit knelpunt kwam ZonMw vaker tegen. Er heeft toen 

een breder gesprek tussen de projectgroep en ZonMw plaatsgevonden over het werven van 

respondenten voor projecten. De onderzoekers hebben dit ervaren als een prettig gesprek, 

met een uitwisseling over en weer, praktisch ingestoken.  

Voor zover wetenschappers de sturing negatief beoordeelden had dit vooral te maken met 

het formele procedurele karakter, gebrek aan persoonlijk contact en meedenken. Eenmaal 

vond de projectleider dat te veel sturing plaatsvond en ZonMw te weinig openstond voor 

een innovatief project. De kwaliteitsborging door ZonMw werd vanuit wetenschappelijke 

hoek eenmaal als onvoldoende beoordeeld. 

 

Visitatie kan nuttig zijn bij grote samenwerkingsprojecten 

Een aantal respondenten ziet visitaties als zinvoller dan het schrijven van voortgangsrap-

portages. Men kan gerichter vragen stellen, de gedrevenheid beoordelen, zien of de veldor-

ganisaties op bestuurlijk niveau betrokken zijn en van binnenuit meedenken, en de imple-

mentatie van resultaten bespreken. Visitaties vinden in het Programma Preventie nog wei-

nig plaats. Bij sommige andere (specifieke, kleinere) programma’s,  van het preventiekader 

                                                        
1 Respondenten casestudies. 
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zoals Infectieziektebestrijding, Academische Werkplaatsen en Gezonde Slagkracht, is dit 

veel meer het geval. Vooral voor projecten waarbij partijen uit het veld (bijv. wethouders, 

GGD) en wetenschap betrokken zijn, zien respondenten visitaties als een goed middel. Het 

geeft de gelegenheid om goed te beoordelen hoe de samenwerking verloopt. Ook kan het 

feit dat een ZonMw-commissie op bezoek komt, partijen stimuleren om de samenwerking 

beter te organiseren. Tevens verschuift de focus van ZonMw (en een delegatie van de leden 

van de programmacommissie) van controleur naar gesprekspartner met wie oplossingen 

bedacht kunnen worden.  

5.4 Conclusies 

Voortgangsverslag en eindverslag belangrijkste instrumenten voor monitoring 

De monitoring richt zich vooral op het bijhouden (in Delfi) van de projecten, de tijdigheid 

van de start, voortgangs- en eindverslagen en administratieve handelingen zoals corres-

pondentie met de aanvrager en betalingen. De verplichting om afwijkingen te melden ligt 

vooral bij de projectleider. Vanuit het ZonMw-bureau zijn er alleen gesprekken met de pro-

jectleider wanneer er iets bijzonders aan de hand is.  

 

ZonMw van controleur naar gesprekspartner 

Verschillende partijen (onderzoekers en praktijk) twijfelen aan het nut van de voortgangs-

verslagen. Zij ervaren het als procedureel en afstandelijk en niet als nuttig. Het is een ad-

ministratieve exercitie en projectleiders ervaren geen sturing op kwaliteit en borging. Een 

deel van de respondenten ziet liever dat ZonMw meer als gesprekspartner optreedt. Als 

ZonMw de rol van gesprekspartner opneemt wordt dit ook positief ervaren. De visitaties die 

ZonMw aflegt zijn een positief voorbeeld.  

 

Beperkt overzicht doordat databases gebreken hebben 

De primaire database (Delfi) die ZonMw gebruikt voor de monitoring van projecten (pro-

jectdossiers) is op orde. Deze database leent zich echter niet voor inhoudelijke analyses 

over de projecten heen. Het efficiënt en effectief inhoudelijk (bij)sturen van het programma 

zou veel baat hebben bij een projectadministratiesysteem waaruit eenvoudig gegevens te 

exporteren zijn.  
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6 Sturing op verspreiding en implementatie 

In dit hoofdstuk gaan we in op hoe ZonMw stuurt op het proces van verspreiding en imple-

mentatie gedurende het programma. Welke instrumenten hanteert ZonMw? Welke actoren 

zijn betrokken? Welke activiteiten worden door de projectleider uitgevoerd?  

Bij verspreiding gaat het om activiteiten waarmee ZonMw, kennispartners en projectteams 

resultaten van (clusters van) projecten onder de aandacht brengen en beschikbaar stellen 

aan de beoogde kennisgebruikers. Bij implementatie doelen we op hoe ZonMw stuurt op de 

daadwerkelijke toepassing en het gebruik van resultaten.  

De daadwerkelijk behaalde resultaten en de gerealiseerde impact komen in het volgende 

hoofdstuk aan de orde.  

6.1 Steeds meer nadruk op verspreiding en implementatie 

In het eerste Preventieprogramma lag de nadruk nog op ontwikkelingsactiviteiten en op ef-

fectiviteits- en doelmatigheidsonderzoek. Ook werd kennis verzameld en vermeerderd over 

het fenomeen implementatie. Bij de opzet van het Tweede Preventieprogramma keken op-

drachtgever, politiek en belangengroeperingen al in toenemende mate naar daadwerkelijke 

veranderingen en vernieuwingen in de praktijk. Het ministerie stelde in zijn opdrachtbrief 

dan ook dat het Preventieprogramma een accentverlegging naar implementatie moest on-

dergaan1. 

 

Gedurende het Tweede en Derde Preventieprogramma werkte ZonMw actief aan het bevor-

deren van implementatie. De rolopvatting van het Preventieprogramma ten aanzien van 

implementatie is om ‘het stokje’ (de resultaten) zo goed mogelijk door te geven en bij te 

dragen aan ontwikkeling van de kennisinfrastructuur: “ZonMw kan en zal binnen het pre-

ventieprogramma de praktijk faciliteren in de zin van het aanleveren van implementeerbare 

interventies. De verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke invoering van de preventieve 

interventies in de dagelijkse praktijk ligt uiteindelijk bij het veld zelf: beroepsbeoefenaars, 

verzekeraars, lokale overheden of de landelijke overheid”2. 

                                                        
1 Programmatekst Tweede Preventieprogramma. 
2 Programmatekst Derde Preventieprogramma, blz. 8. 
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Uitgangspunten voor implementatie onder Tweede Preventieprogramma:  

- Het Preventieprogramma is een onderzoeksprogramma en geen implementatie-instituut: ZonMw neemt 

de verantwoordelijkheid op zich om de voorbereiding van de implementatie van programmaresultaten te 

bevorderen en te begeleiden. Het implementatieproces zelf ligt grotendeels buiten de scope van ZonMw 

en is afhankelijk van de inspanningen en bereidheid van veelal meerdere participanten. 

- Implementatie vereist een lange, complexe en specialistische inspanning die niet van onderzoekers ge-

vraagd kan worden (onderzoekers zijn hiervoor ook niet geëquipeerd). 

- ZonMw wilde de onderzoekers daarom koppelen aan uitvoeringsinstellingen om implementatie van effec-

tief gebleken interventies te bevorderen. 

- Veel samenwerking van partijen en forse financiële investering is nodig. 

- Het Preventieprogramma heeft niet de middelen en zeggenschap om te implementeren. 

- Monitoren en bevorderen van implementatie is wel een belangrijke taak van het Preventieprogramma1. 

- Wensen en (on)mogelijkheden van het praktijkveld vormen een flessenhals voor implementatie, deels 

aan te pakken door praktijkgericht programmeren. 

- Het programma zal in zeer beperkte mate financieel bijdragen aan het tot stand brengen van implemen-

tatieplannen, voor steeds een specifieke situatie en een beperkt budget voor een korte periode 

Bron: Programmateksten Tweede en Derde Preventieprogramma 

 

In het Derde Preventieprogramma kwam er nog meer aandacht voor implementatie. Vooral 

door toeleiding van effectieve interventies en relevante onderzoeksresultaten uit het Eerste 

en Tweede Programma naar richtlijnen en databases. 

 

Sinds 2008 zijn kennisoverdracht en implementatie binnen het programmakader Preventie 

één geworden, middels een C&I-unit (communicatie en implementatie-unit). Deze unit heeft 

als doel de vraagstukken uit praktijk, beleid en wetenschap beter met elkaar te verbinden2.  

6.2 Programmaniveau 

Verspreidingsactiviteiten op programmaniveau 

Op kader- en programmaniveau is een breed scala aan communicatie- en implementatie-

middelen en activiteiten ingezet, zoals: 

 communicatie- en implementatieadviseurs 

 communicatie- en implementatieplannen (op grond van analyses doelen, doelgroepen) 

met C&I -activiteiten 

 (bijdragen aan) publicaties 

 publiceren van informatie op ZonMw Preventieprogrammawebsite 

 uitroepen van Parelprojecten3 

 organiseren en bijdragen aan bijeenkomsten, congressen, etc. 

 implementatieadviesraad 

 thematisch werken ter bevordering van implementatie 

 samenwerkingsafspraken met beleid-, kennis- branche- en koepelorganisaties 

                                                        
1 Interviews ZonMw en Programmatekst Tweede Preventieprogramma. 
2 ZonMw jaarverslag 2008. 
3 Wanneer een ZonMw-gefinancierd project opvalt, wordt het via een aparte plek op de website en uitroepen 

tot parel tijdens een groter congres of bijeenkomst extra onder de aandacht gebracht. Kenmerken zijn: “Het 
project sluit aan bij een actuele ontwikkeling in de gezondheidszorg, er is vaak sprake van samenwerking met 
verschillende partijen, de resultaten springen in het oog en zijn goed te implementeren in de praktijk”3. 
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Hieronder lichten we de onderste drie activiteiten nader toe. Uit deze drie activiteiten zijn 

namelijk een aantal lessen te trekken.  

 

Implementatieadviesraad: weinig effectief bevonden en daarom opgeheven 

De Implementatieadviesraad (IAR) werd in november 2007 opgericht om vanuit gebrui-

kersbelangen en -expertise te adviseren over hoe dat doel gerealiseerd kon worden. De ad-

viesraad was er voor alle commissies binnen het programmakader Preventie en veldpartijen 

in de preventieve gezondheidszorg. De IAR bestond uit deskundigen (ervaringsdeskundigen 

en gebruikers van kennis) op het gebied van ontwikkeling en uitvoering van beleid op het 

brede terrein van preventie. De IAR heeft geadviseerd over diverse onderwerpen zoals pre-

ventie in de eerste lijn, internet in de GGZ, doelgroepsegmentatie, bereik depressiepreven-

tie, ondersteuningsplan RIVM/Centrum Gezond leven, kennisinfrastructuur openbare ge-

zondheidszorg (zogenoemde DIK-studie). Vanaf 2010 is de nadruk meer op ondersteuning 

van de regieprogramma’s gelegd en de IAR is inmiddels opgeheven. Redenen voor ophef-

fing waren dat de werkwijze van de IAR niet effectief bleek en er wegens ontwikkelingen in 

o.a. samenstelling van de (sub)commissies en de programmakaderbrede commissie voor 

het Vierde Preventieprogramma minder behoefte aan een aparte IAR was (evaluatie medio 

2011)1. 

 

ZonMw stelt dat implementatie, het bij elkaar brengen van onderzoek en praktijk, zo speci-

fiek is, dat een generieke aanpak en benadering niet effectief is. Het effect van een imple-

mentatieadviesraad werd mede daarom ook betwijfeld. In plaats daarvan ziet men meer in 

een thematische benadering zoals die nu wordt gehanteerd2.  

Daarnaast faciliteert ZonMw (zo vroeg mogelijk) de dialoog tussen kennisgebruikers en pro-

jectleiders enerzijds toepassing van resultaten en anderzijds projectopzet van projecten. 

 

Thematisch werken lijkt goede manier om implementatiekans te verhogen 

In 2005 is binnen het programmakader Preventie begonnen met het ordenen van kennis op 

thema (op doelgroep en ziekte). De bedoeling van het ordenen op thema was onder andere 

een beter beeld van het mogelijke gebruik van de resultaten van de (samenhangende) pro-

jecten te krijgen. Hiermee zou het daadwerkelijk gebruik van onderzoeksresultaten in prak-

tijk en beleid kunnen worden gestimuleerd. Dit omdat toepassing van onderzoekskennis 

zelden gebaseerd is op een enkel projectresultaat. 

 

Secretarissen en assistenten hebben ieder een thema onder hun hoede gekregen. Op basis 

van een digitale ordening konden zij periodiek een analyse maken van de stand van zaken 

voor hun thema, en aanbevelingen doen over wat nog moet gebeuren om de toepassing 

van die per thema gebundelde kennis te organiseren.  

 

Op het gebied van roken, bewegen bij ouderen, internetgebruik in de jeugdgezondheidszorg 

(JGZ), depressie en overgewicht waren in 2007 overzichten of analyseresultaten beschikbaar. 

Vanaf PP3 (2007 en 2008) hebben themawerkgroepen, ondersteund door externe deskundi-

gen en commissieleden thematische analyses gemaakt op een aantal onderwerpen.3 

                                                        
1 ZonMw preventieprogramma, Evaluatie Implementatie Advies Raad (IAR), Theo van Alphen, Marie-José van 

Rooy, John Krol (2-05-2011). 
2 Interviews ZonMw. 
3 Roken/COPD, depressie, alcohol, psychische aandoeningen bij kinderen, hart- en vaatziekten, overgewicht, 

screening (kanker, rond geboorte en diabetes).  
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Voorbeeld thematisch werken 

Een voorbeeld van thematisch werken dat leidde tot een consortiumaanvraag met vijf academische werk-

plaatsen is overgewicht. Omdat veel werd aangevraagd op het gebied van preventie van overgewicht bij 

jeugd, er behoefte was aan sturing op interventieontwikkeling en er al veel interventies beschikbaar waren 

besloot het bureau met de commissie om pas op de plaats te maken, een programmeringsstudie uit te zetten 

(is verschenen in boekvorm) en vervolgens een call uit te zetten van 1.5 miljoen euro. In deze call werd ge-

vraagd bestaande kennis te bundelen en te komen tot een aanpak van overgewicht voor 0-18 jaar. Uiteinde-

lijk leidde dat tot een toekenning van het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht waarin vijf academische 

werkplaatsen samenwerken. Op dit moment kijkt het Preventieprogramma naar mogelijke inbedding van het 

consortium in bestaande infrastructuur om de resultaten goed te borgen, bijvoorbeeld in Jongeren op Gezond 

Gewicht (JOGG) en het Landelijk Overleg Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheidszorg.  

 

Projectresultaten in databanken en handleidingen 

Vooral in de laatste jaren (vanaf 2008) is veel geïnvesteerd in de samenwerking met ande-

re kennisinstituten en in het toegankelijk maken van projectresultaten via databanken.  

Ter bevordering van de implementatie heeft het Preventieprogramma onder andere een link 

en afspraken over structurele samenwerking gemaakt. Met GGD NL is in 2012 een conve-

nant afgesloten. Met het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM zijn o.a. afspraken 

gemaakt over de databank Effectieve Interventies (toeleiden van interventies naar de data-

bank, samenwerken op het gebied van kennissyntheses en benoemen van kennisvragen). 

Op het gebied van screening is regulier overleg tussen ZonMw, de Inspectie, de Gezond-

heidsraad, Het RIVM Centrum Bevolkingsonderzoek en het ministerie. Binnen het CGL wer-

ken ook de kennisinstituten samen. In de CGL Databank Effectieve Interventies zijn veel 

resultaten van het Preventieprogramma opgenomen. Gedurende het Derde Preventiepro-

gramma heeft het NHG bijgedragen aan het beschikbaar maken van de projectresultaten 

ten behoeve van de huisartspraktijk. In het volgende hoofdstuk gaan wij hier nader op in.  

 

Naast deze organisaties heeft het Preventieprogramma ook convenanten, gesprekken en 

afspraken met beroepsgroepen en brancheverenigingen, die de verantwoordelijkheid voor 

verspreiding en implementatie meer op zich kunnen nemen1.  

6.3 Projectniveau 

Op projectniveau stelt ZonMw bij de beoordeling en honorering van projecten de implemen-

teerbaarheid van resultaten en de voorbereiding daarvan centraal: “indieners moeten aan-

geven hoe hun projectonderwerp aansluit op een getoetste behoefte in het veld en hoe ze 

in de organisatie van hun project hierop aansluiten. Ze moeten aangeven wie de gebruikers 

van de resultaten zijn en hoe ze die betrekken bij het formuleren en uitvoeren van het pro-

jectvoorstel”2. Andere activiteiten en eisen van ZonMw om de implementatie te bevorderen 

zijn: 

                                                        
1 Interviews ZonMw. 
2 Programmatekst Tweede Preventieprogramma. 
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 Voortgangsverslagen moeten nadrukkelijk vermelden wat de plannen zijn voor kennis-

overdracht en implementatie. 

 ZonMw bemiddelt bij de koppeling van onderzoekers aan gebruikers van onderzoeksre-

sultaten en uitvoeringsinstellingen.  

 Selectie van aantal kansrijke projecten door ZonMw om die intensief te stimuleren en te 

begeleiden naar daadwerkelijke invoering van de resultaten (verzilveren van resultaten 

uit eerdere onderzoeken). 

 Implementatiemonitor (VRAP) om de voorbereiding van en voortgang in het implementa-

tieproces per programma en project te kunnen volgen en sturen. 

 

Bij ZonMw is de ervaring dat succesvolle implementatie van resultaten voor een groot deel 

afhangt van de bereidheid van organisaties om tijd en geld te investeren. ZonMw stimuleert 

om vanaf het begin eindgebruikers bij het project te betrekken. Structureel stuurt ZonMw 

in de voorwaarden voor aanvragen op afspraken tussen praktijk en onderzoekers. Ook tij-

dens projectleidersbijeenkomsten en gedurende de loop van projecten zet ZonMw aan tot 

het nadenken over de vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk. De laatste 1,5 

jaar is ZonMw ook meer gericht op het verbinden van gebruikers en onderzoekers binnen 

zogenaamde “Kennistransferprojecten”, zodat ze samen interventies ontwikkelen en toe-

pasbaar maken.  

 

Binnen en buiten het Preventieprogramma zijn er daarnaast regie- en uitvoeringsprogram-

ma’s. Hierin kunnen resultaten uit het Preventieprogramma worden doorgezet om een inte-

grale projectimplementatie te ontwikkelen. Het gaat daarbij vanuit ZonMw altijd om een 

tijdelijke impuls. Na afloop van een project moeten praktijk en beleid het stokje overne-

men.  

 

Gezonde Slagkracht, voorbeeld van een uitvoeringsprogramma 

Gezonde Slagkracht geeft een impuls aan specifiek gemeenten als regievoerder met lokale partners om van-

uit een geïntegreerde aanpak gezondheid te bevorderen op een viertal thema’s. Hierbij worden gemeenten 

gestimuleerd om reeds bewezen of goed beschreven interventies van de databank van CGL toe te passen. 

Dan wel eigen ver ontwikkelde interventies aan te bieden aan de databank van het Centrum Gezond Leven 

en/of te werken naar een gecertificeerde interventie.    

 

6.3.1  VIP: welkome impuls, maar meer gerichte inzet werkt beter 

ZonMw heeft verschillende instrumenten om een extra impuls te geven aan verspreiding en 

implementatie. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen: 

 VIP: Verspreidings- en Implementatieplan 

 VIMP: Verspreidings- en Implementatie Impuls 

 CIP: Communicatie en Implementatie Plan op programmaniveau (CIP) 

 

Sinds het Eerste Preventieprogramma dienen alle aanvragers een verspreidings- en imple-

mentatieplan VIP in de subsidieaanvraag waarin zij beschrijven wat ze doen om de ver-

wachte kennis te verspreiden en de implementatie van de verwachte resultaten te bevorde-

ren. Daarnaast is het mogelijk extra middelen aan te vragen (VIP-gelden max €25.000) ten 

behoeve van verspreiding en implementatie. Later is het VIP in de subsidieaanvraag ver-

vangen door verspreidings- en implementatievragen (V&I-vragen) en is de Verspreidings en 

Implementatie Impuls (VIMP) geïntroduceerd in plaats van VIP-gelden, met een budget van 
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maximaal € 50.000,-. Het Communicatie en Implementatie Plan (CIP) wordt ontwikkeld op 

programmaniveau met het doel om programmaresultaten op maat te communiceren en ge-

bruik ervan te bevorderen. In een CIP concretiseert ZonMw de programmadoelen, voert een 

doelgroepanalyse uit en ontwikkeld op basis daarvan communicatie- en implementatieacti-

viteiten.  

 

Tot medio het derde programma liet ZonMw het aanvragen van een VIP/ -subsidie vooral 

over aan het initiatief van de projectleider. Richting het eind van het derde programma is de 

sturing van ZonMw wat betreft het indienen van een VIMP sterker geworden1. Vanaf mei 

2009 nodigt ZonMw een selectie van projectleiders uit om een vervolgproject gericht op ver-

spreidings- en implementatie in te dienen. Bij elk eindverslag voor PP3-projecten bekijkt het 

programmateam of resultaten zich lenen voor een verspreidings- en implementatie-impuls2. 

De bedoeling is dat hiermee het implementatiebeleid doelmatiger wordt ingezet.  

 

Aantal VIP/VIMP projecten 

Op basis van de informatie in de database Financiële Toekenningen zijn binnen het Tweede 

Preventieprogramma 23 gehonoreerde CIP-/VIP-projecten te identificeren en twee gerichte 

implementatietrajecten. Het gemiddelde budget voor een CIP/VIP bedroeg ongeveer 

€18.000. Onder het Derde Preventieprogramma zijn 26 gehonoreerde projecten geclassifi-

ceerd als CIP/VIMP-projecten, met een gemiddeld budget van €38.000. De VIMP-projecten 

van PP3 worden nog in de loop van PP4 verwacht omdat deze toegekend worden na afloop 

van het project. 

 

Veld is blij met de mogelijkheid om VIP en VIMP projecten in te dienen 

Voor de toepasbaarheid in een specifieke context wordt een VIP-/VIMP-traject door res-

pondenten in het veld als nuttig beschouwd. De verhoging van het budget voor dit type 

projecten kan bevorderen dat men zich niet beperkt tot een “brede verspreiding” maar ook 

meer gericht inzet op implementatie.  

 

De invulling van VIP lijkt gerichter te worden 

Voorheen waren de VIP-activiteiten voornamelijk gericht op brede verspreiding (artikelen, 

symposia, congressen, etc.). Vanaf het vierde programma is dit type activiteiten in het oor-

spronkelijke projectbudget opgenomen, aanvragers moeten 5% van het budget inzetten 

voor verspreiding en implementatie.  

Daarnaast wordt de kans op implementatie waarschijnlijk groter door de verspreiding veel 

gerichter aan te pakken, bijvoorbeeld alleen bij de doelgroep die de belangrijkste barrière 

voor implementatie vormt. Een goed voorbeeld uit de cases is een VIP-project om met 

huisartsen in gesprek te gaan over hun doorverwijsbeleid naar een preventieve interventie. 

Hoewel uit onderzoek bekend is dat de interventie effectief is, verwijzen huisartsen niet 

vaak door. Door in gesprek te gaan met huisartsen wordt achterhaald welke barrières huis-

artsen ervaren. Als deze verholpen kunnen worden, zal de interventie steviger geïmplemen-

teerd kunnen worden.  

ZonMw stuurt sinds enige tijd ook meer op een gerichte invulling van de verspreidings- en 

implementatieactiviteiten in plaats van brede verspreidingsactiviteiten3.  

 

                                                        
1 Interviews ZonMw. 
2 ZonMw jaarverslag 2011. 
3 Interviews ZonMw. 
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6.3.2  VRAP: monitoring is vaak eenmalig, totaaloverzicht ontbreekt 

Wat is VRAP? 

VRAP (Vervolg Resultaat Afgeronde Projecten) is een formulier in het digitale systeem 

waarin ZonMw (vanaf 2008) van alle afgeronde projecten de resultaten op langere termijn 

vastlegt. Van alle projecten die met een eindverslag zijn afgesloten wordt het resultaat 

vastgelegd en of een project een wetenschappelijk vervolg krijgt, of sprake is van toepas-

sing in beleid of praktijk, of dat sprake is van een economisch resultaat. Omdat de impact 

van een project vrijwel nooit direct na de rapportage te bepalen is, legt ZonMw één, twee 

en vier jaar na afloop van het project de projectleider opnieuw een aantal vragen voor1. De 

projectleider is meestal degene die het digitale formulier invult, doorgaans na overleg met 

een implementatiespecialist van ZonMw.  

 

Het invullen gebeurt wel, maar eenmalig 

Voor het merendeel (ruim 60%) van de projecten in de database met een afrondingsdatum 

tussen 2008 en 2011 is de VRAP ten minste eenmaal ingevuld. De 40% waarvoor volgens 

de database geen VRAP was ingevuld, bestond voornamelijk uit CIP/VIP/VIMP, (landelijke) 

implementatieprojecten, andere gerichte trajecten zoals kennissynthesen of programmeer-

studies, of Fonds OGZ.  

Voor de casestudies hebben wij de VRAP-informatie geanalyseerd. Hieruit blijkt dat voor 

het merendeel na projectafronding niet meer dan eenmaal is ingevuld. Dit geldt ook voor 

projecten die in 2008 en 2009 zijn afgerond.  

Voor zover er sprake is geweest van meerdere opvolgingen, is uit de VRAP-informatie ech-

ter niet op te maken welke vooruitgang er is geboekt in het verder brengen van de resulta-

ten sinds de voorgaande VRAP-meting(en). 
 

VRAP geeft geen totaaloverzicht 

Het is niet mogelijk met behulp van de VRAP-informatie een totaaloverzicht te genereren 

van de projecten over de bruikbaarheid en overdracht van de resultaten. De beschikbare 

VRAP-informatie over projecten biedt daardoor onvoldoende zicht in hoeverre en waar de 

projectresultaten werkelijk zijn verder gebracht.    

 

Tijdsframe van VRAP is te kort 

Volgens verschillende respondenten duurt het minimaal 8 á 10 jaar voordat projectresulta-

ten werkelijke toepassing in de praktijk hebben gevonden. Het VRAP zou daarmee met de 

maximale volgperiode van vier jaar te kort van duur zijn om tot feitelijke toepassing (op de 

beoogde schaal) te komen.  

 

Inzet ZonMw kan gerichter: brede analyse implementatiepotentieel 

Ondanks VRAP en een flink aantal thematische studies blijkt er nog onvoldoende overzicht 

te zijn van welke projecten de resultaten bij de juiste organisaties zijn geland en hebben 

geleid tot impact in de praktijk, en welke nog nader opgevolgd dienen te worden. We kun-

nen aldus concluderen dat VRAP niet de gewenste opbrengst heeft. We verwachten ook niet 

dat verdere inspanningen – waarbij de vorm van VRAP ongewijzigd blijft - veel zullen ople-

veren.  

                                                        
1 ZonMw jaarplan 2010, blz. 9 en interviews met ondersteunende medewerkers ZonMw. 
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In plaats daarvan is het de overweging waard eenmalig een brede analyse van het imple-

mentatiepotentieel van alle projecten uit het tweede en derde programma uit te voeren 

(vergelijkbaar met ‘Kennis Beter Benutten’ n.a.v. het Eerste Preventieprogramma) dan wel 

een analyse op bepaalde thema’s uit te voeren. Zo trekt ZonMw de inspanning naar zich 

toe, in plaats van projectleiders om de zoveel tijd de vraag voor te leggen VRAP in te vul-

len. Op basis van deze analyse kan gesteld worden welke projecten extra inspanningen 

verdienen op het gebied van verspreiding en implementatie. Met deze projecten kan speci-

fiek aan de slag gegaan worden, waarbij ZonMw het proces kan aanzwengelen en facilite-

ren. Dit is waarschijnlijk efficiënter en effectiever dan van alle projecten op enigszins half-

slachtige wijze proberen bij de houden hoe het staat met de implementatie.  

ZonMw doet al iets dergelijks door vanaf PP4  in te zetten op thematische bundeling van 

projecten, tevens gaat ZonMw na hoe zo goed mogelijk gecommuniceerd kan worden over 

de afronding van projecten. Met het CGL, IGZ, RIVM, zijn bijvoorbeeld heel specifieke af-

spraken gemaakt over verwijzing en doorgeleiding van projecten. Voor bepaalde thema’s of 

projecten worden ook specifieke afspraken gemaakt, zoals met het Trimbosinstituut, het 

Voedingscentrum, het NISB of het NHG. 

6.4 Conclusies 

ZonMw heeft een afgebakende rol bij verspreiding en implementatie 

De rol van ZonMw is om resultaten van het programma zo goed mogelijk door te geven en 

bij te dragen aan de ontwikkeling van de kennisstructuur. ZonMw faciliteert de praktijk 

door implementeerbare interventies aan te leveren. De verantwoordelijkheid voor de daad-

werkelijke invoering ligt bij het veld zelf.  

 

Er zijn afspraken met ‘kennispartners’ over de verspreiding van resultaten 

ZonMw investeert onder meer in de kennisinfrastructuur door voor de verspreiding van re-

sultaten afspraken te maken met kennisinstituten, branche- en beroepsorganisaties. Resul-

taten uit onderzoek komen terecht in databases, publicaties en handleidingen.  

 

Een thematische en gerichte benadering bij verspreiding lijkt het best te werken  

Bij de uitvoering van de Preventieprogramma’s zijn verschillende pogingen ondernomen om 

een impuls te geven aan de verspreiding en implementatie. De Implementatieadviesraad 

werd in november 2007 ingesteld om het programma te adviseren vanuit het gebruikers-

perspectief. Deze aanpak bleek echter niet te werken, omdat de benadering te generiek 

was. De thematische aanpak werkt beter en is herkenbaarder voor kennisgebruikers. Winst 

valt nog te behalen in het gerichter communiceren naar specifieke groepen kennisgebrui-

kers. ZonMw kan dit faciliteren, maar dit is vooral een rol voor de projectleiders.  

 

ZonMw stelt voor projectvoorstellen specifieke eisen over verspreiding 

Vanaf PP2 stelt ZonMw specifieke eisen aan de subsidievoorstellen. Indieners moeten aan-

geven hoe het projectonderwerp aansluit op een getoetste behoefte in het veld. Ze moeten 

aangeven wie de gebruikers van de resultaten zijn en hoe ze die betrekken bij het formule-

ren en uitvoeren van het projectvoorstel. Voor ZonMw zijn bij het monitoren van projecten 

verspreidings- en implementatieactiviteiten een apart aandachtspunt.  
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Extra impulsen aan de toepassing van kennis door nieuwe programma’s 

Met regie- en uitvoeringsprogramma’s geeft ZonMw een extra impuls aan de verspreiding 

en toepassing van kennis. Het gaat hierbij om een tijdelijke impuls, waarna het veld het 

stokje over moet nemen.  

Daarnaast heeft ZonMw middelen in de preventieprogramma’s begroot voor verspreidings- 

en implementatieprojecten. Tot medio PP3 lag het initiatief voor het indienen van een aan-

vraag vooral bij de projectleider. Daarna is de sturing van ZonMw sterker geworden. Onze 

conclusie is dat dit een goede ontwikkeling is, omdat middelen zo gerichter ingezet kunnen 

worden op projecten met een groter potentieel. Verder zijn de budgetten voor de versprei-

dings- en implementatieprojecten toegenomen.  

 

De monitoring van de verspreiding en implementatie met VRAP werkt niet goed 

Het Vervolg Resultaat Afgeronde Projecten (VRAP) is een digitaal formulier waarmee Zon-

Mw vanaf 2008 resultaten op langere termijn vastlegt. Dit instrument blijkt echter niet 

goed te werken. Dit komt vooral doordat het niet goed is bijgehouden. Daarnaast is het 

niet mogelijk om totaaloverzichten uit te draaien en te analyseren. De periode waarin het 

project gevolgd wordt (4 jaar) is eigenlijk te kort, omdat het minimaal 8 jaar duurt voordat 

projectresultaten daadwerkelijk toegepast worden in de praktijk.  
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Deel II: Beoordeling van resultaten en impact 
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7 Resultaten en impact 

7.1 De relatie tussen resultaten en impact 

In het tweede deel van dit rapport beoordelen we de resultaten en de impact van de Pre-

ventieprogramma’s. Bij resultaten gaat het om de beoogde resultaten en doelstellingen, of 

deze bereikt zijn en of sprake was van onbedoelde resultaten. Vervolgens is de vraag welke 

impact deze resultaten hebben? De definitie voor impact introduceerden we in het eerste 

hoofdstuk (zie onderstaande kader).  

 

Definitie impact: 

Een significante verandering of bewust constant blijven – onder aantoonbare of aannemelijke invloed van het 

Preventieprogramma - in: 

1. Wetenschappelijk onderzoek gericht op preventie; 

2. Beleid gericht op preventie en gezondheidsbevordering;  

3. Preventiepraktijk, bijvoorbeeld op preventie of gezondheidsbevordering gerichte interventies of 

(be)handelingen door zorg- of andere professionals; 

4. Het gedrag of leefstijl van burgers of patiënten. 

 

Waarvan aannemelijk te maken is dat deze veranderingen een positieve maatschappelijke impact hebben, in 

de vorm van1: 

5. Hogere levensverwachting; 

6. Kwaliteit van leven; en / of 

7. Vermindering van de maatschappelijke kosten (bijv. van zorg & welzijn, preventieve interventies of bre-

dere maatschappelijke kosten gerelateerd aan ziekte zoals ziekteverzuim).  

De relatie tussen de resultaten en impact is de kern van de analyse in dit hoofdstuk. Heb-

ben de interventies, richtlijnen en protocollen daadwerkelijk geleid tot veranderingen in de 

preventiepraktijk? Vooral bij gezondheidsonderzoek is deze relatie soms lastig te leggen. 

Afhankelijk van het soort onderzoek (fundamenteel, strategisch, toegepast) kan het wel 

decennia duren voordat een bepaalde uitkomst praktisch effect heeft op de volksgezond-

heid en de gezondheidszorg.2 Op dat moment is het echter bijna onmogelijk om nog te dif-

ferentiëren tussen de effecten die het onderzoek teweeg heeft gebracht en andere ontwik-

kelingen die aan de verbetering hebben bijgedragen. 

Bij het meten van impact van (gezondheids)onderzoek wordt aan de ene kant druk gedis-

cussieerd over de te gebruiken indicatoren3. Anderen richten hun aandacht meer op de 

processen die achter de wel of niet bereikte indicatoren schuilgaan, en dan vooral de ‘socia-

le interacties’ die kunnen leiden tot het verspreiden, verder ontwikkelen en gebruiken van 

kennis.4  

                                                        
1 Deze impactcategorieën zijn ook geïdentificeerd bij de maatschappelijke impactmeting van de Nederlandse 

Hartstichting, bron: Maas, K. (2010). Corporate Social Performance: From Output Measurement to Impact 
Measurement. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

2 Zie bijv. A. Burdorf, S.M..F. Pluijm, C.H. Langeveld, J.M. Bensing, L.M.Bouter, P.J. van der Maas, J.P. Ma-
chenbach (2009): “Het zichtbaar maken van de maatschappelijke impact van gezondheidsonderzoek”, Neder-
lands Tijdschrift voor Geneeskunde, vol. 153 (7), p. 304-309. 

3 Zie bijv. G. van Ark en E.C. Klasen (2007): “Maatschappelijke impact van gezondheidsonderzoek”, Tijdschrifty 
voor gezondheidswetenschappen, vol. 85 (5), p. 260. 

4 J. Spaapen en L. van Droogem (2011): “Introducing ‘productive interactions’ in social impact assessment”, 
Research Evaluation, Vol. 20(3), p. 211-218. 
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In deze evaluatie zijn deze twee perspectieven gecombineerd. Daarbij baseren wij ons op 

het model van ‘realistic evaluation’, ontwikkeld door Pawson en Tilley. De essentie hierbij is 

dat wij weliswaar van tevoren proberen in te schatten waar wij de impact van projecten 

kunnen verwachten (indicatoren), maar dat deze impact pas aan de projecten of interventie 

kunnen worden toegeschreven wanneer we het proces dat tot de impact heeft geleid ook 

kunnen reconstrueren1. Proces en impact zijn hierdoor onontkoombaar met elkaar verbon-

den. 

 

We hebben verschillende bronnen gebruikt om vast te stellen of de beoogde doelstellingen 

van het programma en de gefinancierde projecten zijn bereikt, welke resultaten zijn be-

reikt, hoe deze resultaten zijn verspreid, of deze resultaten ook zijn toegepast en tenslotte 

welke impact dit heeft. In dit hoofdstuk maken we een integrale analyse op basis van al 

deze bronnen. Deze bronnen zijn:  

 Databases, overzichten en publicaties over bereikte resultaten. Het gaat om de ZonMw 

publicatie Preventie Loont: de brochures (2003), ZonMw publicatie Ingrediënten voor 

Publieke Gezondheid: Resultaten van de ZonMw Preventieprogramma’s (2009), en de 

website van het Vierde Preventieprogramma per november 2012 (vooral wat betreft re-

sultaten van het Tweede en Derde Preventieprogramma). Daarnaast hebben we voor de 

resultaten van projecten uit het Eerste Preventieprogramma gekeken naar de stukken 

van Programma Commissie Preventie van ZonMw en de Projectendatabases. 

 Interviews met stakeholders. Hierin zijn de resultaten en de impact van het programma 

aan bod gekomen. Aan respondenten is gevraagd wat de belangrijkste resultaten van de 

programma’s zijn en of zij voorbeelden van impact konden geven. 

 De twintig cases. Op één na zijn dit afgeronde projecten. In de analyse is bekeken welke 

resultaten en impact zijn bereikt en wat belangrijke factoren waren in het traject van 

project naar impact. 

 Het Vervolg Resultaat Afgeronde Projecten (VRAP). Dit instrument kwam in het vorige 

hoofdstuk al aan de orde. Voor 84 projecten uit het tweede en derde preventieprogram-

ma is een VRAP formulier ingevuld. 

7.2 Impact van de Preventieprogramma’s 

We beginnen deze paragraaf met de resultaten en impact van individuele projecten. Ver-

volgens geven we een overzicht van bereikte resultaten en impact op programmaniveau. 

 

 

7.2.1  Projectniveau 

We hebben de bevindingen uit de casestudies op een rij gezet en als onderzoeksteam be-

oordeeld. Welke informatie is verzameld staat in het casestudieformat (zie bijlage 3). De 

beoordeling is door een team van vijf onderzoekers gegeven op basis van deskresearch en 

interviews met betrokkenen (waaronder de projectleider, een samenwerkingspartner en een 

eindgebruiker). Vervolgens zijn de beoordelingen door de onderzoekers onderling getoetst.  

                                                        
1 R. Pawson en N. Tilley (1997): Realistic Evaluation; Thousand Oaks: Sage Publications. 
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De volgende aspecten zijn beoordeeld: 

 Of sprake is van samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Gekeken is wat de oor-

sprong is van de aanvraag, kwam de vraagstelling uit de praktijk of de wetenschap, of in 

de aanvraag sprake was van een gemengd team, en hoe intensief was de interactie ge-

durende en na afloop van het project? Pas als er sprake was van substantiële betrokken-

heid van een partner uit de praktijk, is geoordeeld dat er sprake was van samenwerking. 

Slechts enkele malen commentaar of input leveren is niet beoordeeld als een samenwer-

kingsproject.  

 Of de doelstelling van het project is behaald. Hier is een vergelijking gemaakt tussen de 

beoogde- en gerealiseerde doelen.  

 Of de resultaten bruikbaar zijn. Ook hier is de aanvraag een belangrijk referentiepunt.  

Welke resultaten voor welke doelgroepen zijn beoogd? Wat zijn de beoogde kennisge-

bruikers en zijn resultaten bruikbaar voor deze kennisgebruikers? Of iets bruikbaar is in 

de praktijk kan blijken door positieve bevindingen bij de toepassing van een bepaalde in-

terventie of een instrument binnen het project. Ook bevindingen uit onderzoek waaruit 

blijkt dat iets niet goed werkt zijn door ons beoordeeld als bruikbaar. Dit oordeel is ge-

baseerd op de interviews met de samenwerkingspartner en een beoogde kennisgebruiker 

(doelgroep). Indien beschikbaar, is ook het oordeel in VRAP meegenomen. 

 Of de eindgebruikers zijn bereikt zoals beoogd in het voorstel. Resultaten kunnen bruik-

baar zijn, maar als kennisgebruikers niet bereikt worden is de kans op impact klein. 

 Of sprake is van gebruik van de resultaten in onderzoek, beleid of praktijk na afloop van 

het onderzoek (implementatie).  

 Of de impact gerealiseerd is. Het gaat om impact volgens de definitie die aan het begin 

van dit hoofdstuk is gegeven.  

 Wat de omvang is van de impact. Naast het implementeren van de resultaten, is ook de 

schaal van de implementatie van belang voor de uiteindelijke impact van het project. 

Met schaal van toepassing doelen we op de reikwijdte van de toepassing van de resulta-

ten. Worden resultaten bijvoorbeeld toegepast bij een enkele GGD, of is sprake van een 

bredere toepassing?   

 Of in de toekomst nog impact te verwachten is. Dit kan zijn door vervolgonderzoek, ver-

spreidings- en implementatieactiviteiten, al dan niet door het onderzoeksteam.  

 

In de volgende tabel geven we het totaalbeeld. De indeling als volgt: 

– Groen = Ja /Groot 

– Oranje = Deels / middelmatig 

– Rood = Nee /klein 

  

De projecten zijn geordend naar aantal groene cellen. De projecten met de meeste groene 

cellen staan bovenaan.  
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Projecten 

samenwerking  
Wetenschap &  
praktijk?  

doelstelling 
behaald? 

resultaten 
bruikbaar? 

Eindgebruikers 
bereikt? 

Implementatie? 
 

Schaal van  
toepassing als  
beoogd? 

Wetenschappelijke 
impact 

Maatschappelijke  
impact 

omvang  
impact? 

Nog impact te  
verwachten? 

1 
  

                  

2 
  

                  

3 
  

                  

4 
  

                  

5 
  

                  

6 
  

                  

7                     

8* 
  

       *  * *       

9 
  

                  

10 
  

                  

11 
  

                  

12 
  

                  

13 
  

                  

14 
  

                  

15 
  

                  

16 
  

                  

17 
  

                  

18 
  

                  

19 
  

                  

20 
  

                  

* dit project loopt nog 
         

  ja/groot          
  Deels/middelmatig          
  nee/klein          
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Projecten scoren goed op behalen doelstellingen en bruikbaarheid resultaten 

Het algemene beeld uit deze analyse is dat projecten voor het grootste deel goed scoren op 

het behalen van beoogde doelstellingen en het opleveren van bruikbare resultaten. Het 

beeld is verdeelder bij het bereiken van eindgebruikers en de daadwerkelijke implementa-

tie.  

 

Eindbeeld impact in casusprojecten is positief 

We hebben onderscheid gemaakt in wetenschappelijke impact en maatschappelijke impact. 

Bij alle projecten is sprake van wetenschappelijke impact. De projecten die als oordeel 

‘grote wetenschappelijke impact’ hebben gekregen (8 projecten), zijn projecten waar spra-

ke is van veel publicaties en structurele aandacht van een onderzoeksgroep voor het the-

ma. Projecten die in het overzicht een oranje kleur hebben gekregen (11 projecten) hebben 

vaak wel enige wetenschappelijke impact, maar in de meeste gevallen is de aandacht na 

afloop van het project weer minder geworden. Om wetenschappelijke impact te meten is 

het ook mogelijk om naar citatiescores te kijken, bij evaluatie hebben wij dat niet gedaan. 

 

In drie projecten is de beoogde maatschappelijke impact gerealiseerd, in drie projecten 

deels en in veertien projecten is de beoogde maatschappelijke impact niet gerealiseerd. 

Wel stellen we vast dat bij meer dan de helft van de projecten in de toekomst nog (meer) 

impact te verwachten valt. Vanuit het perspectief dat het bereiken van impact veel tijd 

kost, is dit veelbelovend. 

 

Daarnaast hebben we ook het juist niet implementeren van een bepaalde interventie als 

het bereiken van impact beoordeeld (zie casusproject Q-koorts screening bij zwangere 

vrouwen hierboven). Voorwaarden voor deze beoordeling zijn dat uit het onderzoek bleek 

dat de interventie niet kosteneffectief was en dat dit resultaat succesvol onder de relevante 

doelgroepen is verspreid en dat de interventie daardoor niet is geïmplementeerd.  

 

In de nu volgende kaders staat een aantal voorbeelden van de impact die bereikt is.  

 

Darmkankerscreening: van invloed op beleid naar gezondheidswinst 

Vanwege onderzoeksresultaten (internationaal) en wetenschappelijk bekende mogelijkhe-

den voor darmkankerscreening was er gedeelde overtuiging dat er iets gedaan moest en 

kon worden. Mede dankzij een consensusmeeting in 2005 gefinancierd door ZonMw in sa-

menwerking met KWF stonden de neuzen van beleidsmakers, praktijk en wetenschappers 

dezelfde kant op. Vervolgens is binnen het Preventieprogramma ingezet op een samenhan-

gend traject van onderzoeksprojecten (consensusmeeting, pilotprojecten, kosteneffectivi-

teitsanalyse en vervolganalyses ten behoeve van besluitvorming over het implementatietra-

ject). Dankzij de resultaten uit deze projecten kwam de Gezondheidsraad eind 2009 tot een 

concreet advies aan het Ministerie van VWS over implementatie van darmkankerscreening. 

Medio 2011 besloot de Minister van VWS op basis van dit advies en resultaten van een in-

voeringstoets - uitgevoerd door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van RIVM - tot een 

gefaseerde invoering van darmkankerscreening vanaf 2013. De verwachting is dat het be-

volkingsonderzoek op termijn 2400 sterfgevallen aan darmkanker per jaar zal voorkomen. 
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Engaging General Practice in prevention of patients with alcohol problems (GPA 

project) 

Het onderzoek beoogde inzicht te geven in de effectiviteit en haalbaarheid van het betrek-

ken van huisartsen bij preventie van alcoholproblemen (GPA). De werkwijze in het GPA pro-

ject bleek geen betere uitkomst te geven op normalisering van de alcohol consumptie dan 

bij de controlegroep. De verschillende eindgebruikers en ketenpartners zijn geïnformeerd 

over het project en behaalde resultaten via het Partnership Vroegsignalering Alcohol (PVA), 

publicaties of presentaties verspreidt: De resultaten zijn onder meer verspreid naar NHG, 

Trimbos Instituut en Regionale Ondersteuning Structuur (ROS). De resultaten leverden te-

vens inzichten over hoe alcoholgebruik aangepakt kan worden door patiëntgerichte inter-

venties die even veel effect zullen hebben als een interventie via de huisarts en dat be-

wustwording bij artsen van belang is om alcohol als onderwerp bespreekbaar te maken en 

te houden. Deze lessen en de wijze waarop huisartsen in projecten rondom preventie be-

trokken kunnen worden gebruikt in pilot projecten toegekend door het PVA. Daarnaast zijn 

resultaten gebruikt om berekeningen te maken in nieuw internationaal onderzoek naar pre-

ventie op gebied van alcohol in de huisartspraktijk. Resultaten van het project worden 

daarnaast in verschillende activiteiten gebruikt: 

 Mogelijk komt het geleerde terug in de nieuwe richtlijn NHG alcoholpreventie, bij de 

update van de oude richtlijn uit 2005. Motivational interviewen zullen hierbij zeker wor-

den meegenomen, voor wat betreft andere lessen is dat minder duidelijk. 

 Motivational interviewen is – mede dankzij uitkomsten van dit project - opgenomen in 

CME, de nascholing van NHG. Daarnaast zijn de lessen verbreed naar andere leefstijl-

adviezen, bijvoorbeeld over overgewicht en roken. 

 Naar aanleiding van de resultaten zijn preventieve interventies voor alcoholgebruik bij 

de jeugd meer gericht op een patiëntenbenadering in plaats van op de hulpverlener. 

Een belangrijke factor voor het bereiken van impact was de gelijktijdige oprichting van PVA, 

via financiering van VWS. Hierdoor zijn de resultaten goed verspreid naar organisaties die 

voordeel kunnen doen of notie moeten nemen van de lessen. Door deze organisaties is dit 

ook goed opgepakt: geleerde lessen konden voor educatiemateriaal breder getrokken wor-

den naar andere leefstijlprogramma’s, waardoor de toegang tot deze kennis laagdrempeli-

ger en breder is geworden. Als gevolg van de veranderingen in de praktijk op basis van les-

sen uit het project is in de toekomst nog impact op gezondheidswinst te verwachten. 
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In hoeverre de projecten een positieve maatschappelijke impact hebben in de vorm van een 

hogere levensverwachting of kwaliteit van leven is op basis van alleen de casestudies niet 

vast te stellen. Enkelvoudige projecten leiden zelden tot een dergelijke impact. Dit blijkt 

ook uit de eerder genoemde voorbeelden.  

 

 

7.2.2  Programmaniveau 

Hier laten we de resultaten en impact op een hoger aggregatieniveau zien. Deze zijn veelal 

niet herleidbaar naar individuele projecten. Het is een optelsom van clusters van projecten 

uit de eerste drie Preventieprogramma’s. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van secundai-

re bronnen (publicaties) en interviews met experts. De resultaten van de analyse van de 

secundaire bronnen staat in bijlage 4.   

 

Goede resultaten met de implementatie van screeningsonderwerpen 

Opvallend veel goede resultaten zijn geboekt met de implementatie en vergroting van de 

effectiviteit op de verschillende screeningsonderwerpen: zwangerschap en geboorte; borst-, 

prostaat-, darm- en baarmoederhalskanker; en screening op hart- en vaatziekten. Impact 

op beleid, zorgpraktijk en (in de toekomst) op gezondheidswinst zijn er op het gebied van 

landelijke screeningsprogramma’s, zoals baarmoederhalskankerscreening en HPV; darm-

kankerscreening en pre- en postnatale screening (o.a. hielprik en hoortest).  

 

Gezondheidswinst met de aanpak van infectieziekten 

Voor de aanpak van infectieziekten zijn een aantal doelgroepgerichte interventies ontwik-

keld en getest, en zijn bruikbare bevindingen gedaan over de effectiviteit van – componen-

ten van - uiteenlopende vaccinatieprogramma’s, zoals TB, griepprik, Q-koorts en Hepatitis 

B. Deze resultaten zijn ook toegepast. Bij rijksvaccinaties voor infectieziekten, zoals hepati-

tis B is sprake van concrete bijdragen aan gezondheidswinst.  

VIP-project: Naar een verhoogd bereik van preventie bij depressie 

Doel van dit project was het agenderen van onderzoek voor depressiepreventie en hoe de 

deelname preventieve interventies te vergroten, door 25 experts op gebied van preventie 

bij elkaar te brengen (beleidsmakers en onderzoekers) in een expertmeting. De expertme-

ting heeft zowel mogelijke oorzaken als oplossingen voor beperkt bereik aangeleverd, welke 

vervolgens een basis vormden voor vervolgonderzoek. 

Vervolgens is inderdaad onderzoek verschenen (door de onderzoeksgroep en andere onder-

zoekers binnen Nederland) gericht op de informatie waar behoefte aan is, zoals oorzaken 

van non-participatie, preventie voor specifieke doelgroepen, high risk, en kennis over het 

vergroten van effectiviteit van preventie door te richten op geïndiceerde zorg, en onderzoe-

ken over effectiviteit van andere opzet van preventie zoals inzet van preventie door inter-

net of via een boek. De uitkomsten uit de expert meeting hebben daarmee bijgedragen aan 

het vormgeven van de onderzoeksagenda. Een vervolgonderzoek is gehonoreerd in een 

volgende ronde van het Preventie Programma en een vervolgbijeenkomst waaruit een in-

ternationaal consortium is voortgekomen is opnieuw gesubsidieerd door ZonMw. Toepas-

baarheid in beleid en praktijk zal volgen wanneer de resultaten van deze onderzoeken be-

kend zijn. 
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In de GGZ is de schaal van toepassing nog beperkt 

Op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg zijn vooral ten aanzien van depressie, 

alcoholafhankelijkheid en de jeugd GGZ interventies ontwikkeld en effectief gebleken; in 

mindere mate op het gebied van angst. Voor verschillende doelgroepen (ouderen, volwas-

senen, jeugd, allochtonen) zijn bruikbare resultaten op gebied van depressiepreventie ge-

realiseerd. 

Voor de GGZ bleek bij de schaal van toepassing vooral het bereiken van de doelgroep en de 

deelname aan de ontwikkelde interventies problematisch. Dit geldt bijvoorbeeld voor de-

pressie en schadelijk alcoholgebruik. Ondanks positieve onderzoeksresultaten voor toepas-

sing in beleid en praktijk is de maatschappelijke impact daardoor nog beperkt gebleven. 

Binnen het Preventieprogramma wordt nu onderzoek gedaan om het bereik te verbeteren. 

De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld om tot een handleiding te komen voor 

professionals.  

 

Ook resultaten van gedragsgericht onderzoek vinden moeizaam weg naar praktijk 

Bij gedragsgerichte preventie bleek al uit de analyse Kennis beter benutten (Molleman et 

al. 2007) in opdracht van ZonMw, dat een meerderheid van projecten op het thema ge-

dragsgerichte preventie resultaten heeft opgeleverd die in het beleid of de praktijk van pre-

ventie bruikbaar zijn. Hoewel het eindresultaat niet altijd een kosteneffectieve interventie 

is, zijn er in de meeste gevallen inzichten, vragenlijsten en testen, die in de praktijk kun-

nen worden ingezet1. Zo zijn op het gebied van stoppen met roken en aanpak van alcohol-

problemen verschillende ondersteunende interventies (o.a. online “Advies op Maat”) ont-

wikkeld en effectief gebleken. Voor veilig vrijen zijn voor de doelgroepen allochtonen en 

jongeren (o.a. via scholen, internet en consultatiespreekuren) effectieve interventies be-

schikbaar. Voor de preventieve aanpak van hart- en vaatziekten zijn er twee door huisart-

sen toepasbare methoden. Voor het verminderen van overgewicht en stimuleren van meer 

bewegen en gezondere voeding is nog vooral nog sprake van inzet van eerdere onderzoeks-

resultaten in vervolgprojecten.  

De beoogde en realiseerbare maatschappelijke impact van gedragsgerichte projecten is 

doorgaans minder duidelijk. Ook is er vaak sprake van een diffuser palet aan organisaties 

en partijen die de verantwoordelijkheid voor implementatie (opschalen) op zich kunnen 

nemen. Over het algemeen hebben de gedragsgerichte preventieprojecten ondanks veelbe-

lovende resultaten, nog geen grootschalige implementatie en impact opgeleverd. Vergoe-

ding van effectieve leefstijlinterventies (o.a. ondersteuning bij stoppen met roken, alcohol 

en de Beweegkuur) binnen het basispakket in 2011 leek te kunnen bijdragen aan een ver-

andering hierin, maar werd in 2012 weer afgeschaft. 

 

Voorbeelden van resultaten en impact die door experts aangedragen zijn 

Respondenten dragen vanuit hun uiteenlopende invalshoeken, heel verschillende projecten 

en projectreeksen aan die zij als succesvol zien in hun effect op gezondheidsvraagstukken 

en impact in de praktijk. Vooral de ZonMw preventieprojecten en -projectreeksen op de 

volgende thema’s en onderwerpen werden als succesvoorbeelden genoemd: 

                                                        
1 ZonMw (2009) Ingrediënten van publieke gezondheid. Resultaten uit de ZonMw Preventieprogramma’s. 
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 Screening en Bevolkingsonderzoek, vanwege de toepassing in de praktijk.  

 Ontwikkelingen op gebied van obstetrie en verloskunde, vanwege de toepassing in de 

praktijk. 

 Depressie, omdat de aandacht voor de problematiek dankzij Preventieprogramma is toe-

genomen en een aanpak is ontwikkeld. 

 Resultaten en toepassingen op het gebied van E-health. 

 KOPP-projecten voor kinderen van ouders met psychische problemen. 

 Bemoeizorgprojecten rond jeugd, armoede en gezondheid. 

 Ontwikkeling en implementatie van (online) interventies op gebied van vermindering van 

alcoholafhankelijkheid. 

 Beweegprojecten zoals Beweegkuur – hoewel de beoogde impact mogelijk niet gerealiseerd 

wordt doordat financiering van interventies niet in het Basispakket wordt opgenomen.1 

 

 
7.3 Traject van ‘project naar impact’: wat gaat goed? 

Achter de vraag of projecten wel of niet de beoogde impact bereiken, gaat uiteraard een 

hele wereld schuil. Er gaat een heel traject vooraf aan het bereiken van impact. Op basis 

van de casestudies, de literatuurstudie en de interviews identificeren we hieronder enkele 

stappen in dit traject die goed verlopen (paragraaf 7.3) en enkele stappen waar verbetering 

mogelijk is (paragraaf 7.4).  

De stappen die goed verlopen en in positieve zin bijdragen aan het bereiken van impact, 

zijn de volgende: 

 

 

7.3.1  Projecten behalen de doelstellingen 

Totaalbeeld 

In totaal is voor 84 projecten van het tweede en derde programma het VRAP-formulier in-

gevuld. Bij bijna driekwart geven projectleiders aan dat de projectdoelstellingen “helemaal 

gerealiseerd” waren. Voor ruim een vijfde zijn de doelstellingen “grotendeels gerealiseerd”. 

Slechts voor 5% van de projecten geven projectleiders aan dat de doelstellingen “nog niet” 

gerealiseerd waren.  

 

Cases 

Voor meer dan de helft van de twintig casusprojecten (12), sluiten de resultaten en output 

volledig aan op de doelen als beschreven in de aanvraag. Bij ongeveer een derde van de 

casusprojecten (7) is de aansluiting van de resultaten en producten bij de projectdoelen 

“deels” gerealiseerd en bij één casus helemaal niet. 

 

 

                                                        
1 Interviews. 



 92 

7.3.2  Projecten leveren bruikbare resultaten op 

Totaalbeeld: welke producten leveren de projecten op? 

In tabel 7.2 is te zien welk type producten de projecten uit de eerste drie Preventiepro-

gramma’s hebben opgeleverd. Dit overzicht is samengesteld op basis van de projectenda-

tabase van ZonMw. We merken hier wel bij op dat deze incompleet is: in werkelijkheid zijn 

er vaak meer producten opgeleverd dan in de database zijn opgenomen (dit werd ook be-

vestigd bij de analyse van de casestudies. Omdat er geen andere gegevens zijn op om te 

steunen, hebben we er toch voor gekozen dit overzicht weer te geven. 

 

In het Eerste Preventieprogramma leverde slechts 11% van de projecten uiteindelijk één of 

meer producten op. Dit percentage is sterk toegenomen, naar ongeveer de helft van de 

projecten onder PP2. Het totale aantal projecten van PP3 is inclusief 89 gerichte trajecten 

en Gezond Leven en Fonds OGZ-projecten waarvoor de productvariabelen in de database 

niet zijn ingevuld. Ook is meer dan de helft van de PP3-projecten nog lopend. Meer produc-

ten en een toename van het percentage projecten met tenminste één product zijn daarom 

de komende jaren nog te verwachten.  

 

Tabel 7.2 Producten uit projecten 

Type product PP1 Percentage PP2 Percentage PP3 Percentage 

Tijdschrift artikel, internationaal 39 43% 46 33% 9 24% 

Tijdschrift artikel, nationaal 12 13% 17 12% 4 11% 

Boek/rapport 4 4% 6 4% 2 5% 

Bijdrage aan boek 2 2% 8 6% 1 3% 

Proefschrift 14 16% 10 7% 1 3% 

Octrooi 0 0% 2 1% 0 0% 

Overig (incl. protocollen, beleidsadviezen) 19 21% 34 24% 14 37% 

Presentatie / voordracht 0 0% 13 9% 4 11% 

Handleiding / handboek 0 0% 3 2% 3 8% 

       

Totaal aantal producten 90 100% 139 100% 38 100% 

       

Totaal aantal projecten met product 49 11% 69 47% 21 10% 

Totaal aantal projecten 446  146  207*  

Bron: Database Delfi, projecten PP1-PP3, analyse door Panteia 

 

Volgens het merendeel van zowel ZonMw als externe respondenten hadden de producten 

(artikelen, publicaties, presentaties, handleidingen, etc.) van het Eerste Preventiepro-

gramma vooral een wetenschappelijk karakter. Vooral externe respondenten zijn van me-

ning dat – ondanks een verschuiving gedurende de loop van de programma’s - ook de pro-

ducten van de projecten van PP2 en PP3 voornamelijk het karakter hebben van (internatio-

nale) artikelen en bijdragen aan congressen en symposia. Dergelijke activiteiten dragen bij 

aan wetenschappelijke impact en een goede kennisopbouw.  

 

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat het zwaartepunt vooral bij het Eerste Preventie-

programma en – zij het in mindere mate bij het Tweede Preventieprogramma - inderdaad  
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vooral bij wetenschappelijk relevante producten lag, zoals (internationale) tijdschriftartike-

len en proefschriften.  

Een verschuiving van wetenschappelijke producten richting producten die mogelijk meer 

beleids- en praktijkrelevantie hebben, zoals handleidingen, presentaties, en overige pro-

ducten (incl. beleidsadviezen) is zichtbaar ingezet tijdens PP2 en wordt verder doorgezet bij 

PP31. Financiering van ZonMw heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan een efficiënte datastruc-

tuur, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de Monitor Jeugdgezondheid. Met de financie-

ring van Fonds OGZ is de ontwikkeling van de Monitor Volksgezondheid gefinancierd. 

Voorbeelden van resultaten die een weg vinden naar producten voor beleid zijn verder de 

Handleiding voor gemeenten om een Nota Volksgezondheid op te stellen en de Handleiding 

Depressiepreventie. Veel resultaten van onderzoeken die zijn gefinancierd vanuit het pre-

ventieprogramma zijn in deze handleidingen opgenomen2. 

 

Cases: veel projecten hebben bruikbare resultaten 

Het is het grootste deel van de projecten gelukt om tot bruikbare resultaten te komen (14 

van 20). Deels zijn dit interventies die effectief zijn bevonden in het beïnvloeden van het 

gedrag en de leefstijl van burgers. Bij een substantieel deel worden de resultaten ook toe-

gepast. Op één na zouden deze projecten geen doorgang hebben gevonden zonder ZonMw 

financiering. Voor deze projecten geldt dus dat deze impact er zonder ZonMw niet was ge-

weest. 

Uit tabel 7.1 blijkt een samenhang tussen de bruikbaarheid van de resultaten en de daarop 

volgende stappen. Het is niet altijd zo dat bruikbare resultaten worden geïmplementeerd en 

dat impact wordt bereikt. Maar bij projecten met beperkt bruikbare resultaten is in vrijwel 

alle gevallen geen sprake van implementatie en dus ook niet van impact.  

 

Uit analyse van de casestudies blijkt verder dat in het merendeel (16) van de twintig pro-

jecten de gerealiseerde producten zijn gericht op de in de aanvraag beoogde eindgebrui-

kers. Per project zijn er meestal meerdere typen eindgebruikers. Zo zijn in op een na alle 

projecten de producten gericht op wetenschappers (19 projecten), preventiepraktijk (16 

projecten), nationale (11 projecten) en lokale beleidsmakers (9 projecten).   

7.4 Traject van ‘project naar impact’: wat kan beter? 

Uit deze evaluatie komt een aantal barrières naar voren die het vergroten van maatschap-

pelijke? impact nog in de weg staan. De drie belangrijkste barrières zijn: 

 Samenwerking praktijk & wetenschap 

 Bereiken eindgebruikers 

 Implementatie en opschaling 

 

                                                        
1 Hierbij kan worden aangetekend dat de database per producttype niet het aantal per project weergeeft, maar 

alleen of er wel of geen producten van dat type zijn geproduceerd. 
2 Interviews ZonMw. 
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7.4.1  Samenwerking praktijk & wetenschap 

Bij de meerderheid van projecten samenwerking tussen praktijk & wetenschap 

Een meerderheid van de projecten (14) vormt een samenwerking tussen praktijk en weten-

schap. Zes projecten werden alleen door wetenschappers uitgevoerd.  

 

Samenwerking is er, maar vaak kleinschalig en aflopend 

We constateren dus dat er in veel projecten sprake is van samenwerking, maar tegelijker-

tijd benoemen we deze samenwerking als verbeterpunt. Ook uit de interviews kwam naar 

voren dat hier nog verbetermogelijkheden liggen. Als er sprake is van samenwerking, bete-

kent dit immers niet altijd dat deze samenwerking ook duurzaam is. Na het project kan de 

samenwerking weer ophouden, waardoor de projectresultaten alsnog niet goed verspreid 

raken in de praktijk. Of de samenwerking is kleinschalig van aard: er is bijvoorbeeld een 

samenwerking met één gemeente of één GGD. Voorafgaand aan het project wordt de ambi-

tie uitgesproken dat de interventie, mocht deze effectief blijken, landelijk toegepast zal 

worden. Als de samenwerking echter stoelt op een lokale partij, blijkt een bredere toepas-

sing alsnog lastig.  

Het is overigens ook de vraag of het niet te ambitieus is om een interventie landelijk te wil-

len toepassen op basis van een enkel project. Beter en realistischer zou zijn om na succes 

van één project te zorgen voor vervolgprojecten op andere locaties.  

 

Nog meer sturing op duurzame betrokkenheid implementatiepartijen 

Een probleem genoemd in de interviews, is dat ZonMw de verantwoordelijkheid voor het 

verder brengen van resultaten vooral bij de projectleider en het onderzoeksteam legt. On-

derzoekers hebben veelal niet de capaciteit, expertise en het belang om – gedurende de 

benodigde lange tijdsspanne – te investeren in het (doen) implementeren van projectresul-

taten of implementatie. Zij worden hierop vanuit hun functie als wetenschapper doorgaans 

ook niet beoordeeld of afgerekend. Echter, in sommige projecten is te zien dat weten-

schappers een samenwerking zijn aangegaan met andere partijen om de verantwoordelijk-

heid voor deze implementatie op zich te nemen. Dit is iets wat ZonMw nóg meer zou kun-

nen stimuleren. Het probleem is dus niet zozeer dat ZonMw de verantwoordelijkheid te veel 

bij de projectleider en het onderzoeksteam legt (het is immers ook logisch dat ZonMw deze 

verantwoordelijkheid niet op zich kan nemen), maar een verbetermogelijkheid is wel dat 

ZonMw nog meer stuurt op de duurzame betrokkenheid van implementatiepartijen bij de 

onderzoeken. Een belangrijk vraagstuk hierbij is waar de incentive ligt voor het verder 

brengen van de resultaten? Waar liggen bijvoorbeeld financiële prikkels? Welke partijen 

hebben hier daadwerkelijk belang bij? Waar ligt het eigenaarschap? 

 

Het is positief dat implementatie tegenwoordig onderdeel is van de subsidieaanvraag en –

beoordeling. Vanuit het veld komt desondanks nog steeds de constatering dat implementa-

tie nog te veel als een losstaand onderdeel wordt gezien, terwijl het om effectief te kunnen 

zijn onderdeel van het hele traject zou moeten zijn. De extra stap die vanaf het Derde Pre-

ventieprogramma is gedaan richting samenwerkingsprojecten met de praktijk is dus een 

belangrijke stap. Aandachtspunt hierbij is dat deze samenwerking ook daadwerkelijk tot 

stand komt en niet kortstondig of cosmetisch van karakter is.  
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Samenwerking in Grip op je dip online 

Grip op je dip online is een van de eerst ontwikkelde e-mental health concepten. In dit pro-

ject is een pilot uitgevoerd en een RCT-studie uitgevoerd. Grip op je dip online bleek effec-

tief en is aangepast op basis van ervaringen uit de pilot. Het Trimbos Instituut heeft deze 

interventie ontwikkeld in samenwerking met GGZ-instellingen. Er is in dit samenwerkings-

traject ook een contract gesloten met de GGZ-instellingen dat zij de interventie zouden 

aanbieden en zouden deelnemen aan de onderzoeken naar de effectiviteit. Op deze wijze 

was de toepassing in de praktijk dus gegarandeerd. 

Inmiddels is ook een VIP gehonoreerd. In dit project wordt in overleg met huisartsen/POH-

GGZ een verwijsstructuur opgezet voor Grip op je dip. Het blijkt namelijk dat huisartsen 

nog niet vaak doorverwijzen naar Grip op je dip online. Doel van het project is te achterha-

len welke barrières huisartsen ervaren en hoe deze weggenomen kunnen worden. Op deze 

wijze kan de toepassing van Grip op je dip online vergroot worden. 

Overigens was de implementatie van Grip op je dip online wel onzeker door een financie-

ringskwestie: het gaat hier om anonieme e-mental health, waardoor zorgverzekeraars het 

niet vergoeden. Het Ministerie van VWS heeft echter een tweejarige subsidie beschikbaar 

gesteld voor anonieme e-mental health. Hoe de financiering in de toekomst geregeld zal 

worden is vooralsnog niet duidelijk. 

 

Vooraf toetsen van behoefte in de praktijk 

We hebben per project onderzocht of de onderzoeksvraag van het project een vraag uit de 

praktijk van zorg en preventie betreft. In zeven projecten was dit het geval en in vijf pro-

jecten niet. Bij de overige projecten was niet meer te achterhalen bij welke partij de onder-

zoeksvraag oorspronkelijk vandaan kwam.  

 

Of het onderzoek draait om een vraag die leeft in het veld (praktijk en beleid) kan een fac-

tor zijn die van invloed is bij de implementatie van de resultaten. ZonMw zou nog meer dan 

in het Tweede en Derde Programma vooraf kunnen toetsen of er in de praktijk of beleid ook 

behoefte is aan de resultaten die uit het onderzoek kunnen volgen. Daarbij kan het overi-

gens ook zo zijn dat voor belangrijke gezondheidsonderwerpen in de praktijk of het beleid  

geen vraag is maar het onderzoek wel kan leiden tot bijvoorbeeld lagere kosten, in dat ge-

val is dus sprake van een hoge beleidsrelevantie. 

 

7.4.2  Bereiken eindgebruikers 

Winst valt te behalen in het bereiken van eindgebruikers 

De andere stap in ‘het traject van project naar impact’ waar mogelijkheden voor verbete-

ring zitten is het bereiken van de eindgebruikers met de projectresultaten. Dit komt duide-

lijk naar voren uit de casestudies. Bij elf projecten verloopt het bereiken van de eindge-

bruikers goed, maar in negen gevallen zijn de eindgebruikers minder bereikt dan beoogd. 

Overigens: in geen enkel project zijn de eindgebruikers helemaal niet bereikt. In onder-

staand kader geven we een succesvoorbeeld. 
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Goed bereik van eindgebruikers bij ‘pricing strategies to change dietary behaviour’ 

De resultaten van het onderzoek waren beter dan vooraf beoogd: het project heeft geleid 

tot duidelijke wetenschappelijk onderbouwde resultaten die in de praktijk toegepast zouden 

kunnen worden voor het aanpassen van prijzen van gezond voedsel om zo een gezonde 

eetpatroon te krijgen bij mensen met een lage SES. Ook is er meer aandacht geweest voor 

het project dan vooraf was voorzien en gepland. Zo was er heel veel media aandacht voor 

het onderzoek, het onderwerp was en is nog steeds erg ‘hot’. De media kwam vragen om 

informatie en al het nieuws dat het onderzoeksteam had werd geplaatst.  Er zijn veel arti-

kelen verschenen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften, maar ook 

in Nederlandse vakbladen, in populaire tijdschriften, kranten, radio en TV. Dankzij het aan-

zienlijke aantal publicaties en presentaties is de doelgroep wetenschappers meer bereikt 

dan beoogd. Burgers waren geen primaire doelgroep, maar zijn ook meer bereikt dan be-

oogd dankzij de interesse in het onderzoek van ook de populaire media. Beleidsmakers 

(VWS) zijn bereikt zoals beoogd met een adviesrapport en enkele presentaties. Brancheor-

ganisaties en NGO zoals het Voedingscentrum zijn bereikt zoals beoogd in het onderzoek 

door deelname aan een Delphi Studie.  

Omdat toepassing van de resultaten afhankelijk is van ingrijpen door de overheid, is de im-

pact van het project beperkt gebleven, ondanks de goede resultaten en het bereiken van 

eindgebruikers. Dit heeft te maken met een gebrek aan politiek draagvlak voor de resulta-

ten uit het project, zowel nu als destijds.  

 

Kennisverspreiding te breed en ongericht 

In zeven van de negen casussen waar het bereik van de eindgebruikers van de kennis 

(doelgroep) minder was dan beoogd, bleven de valorisatieactiviteiten vooral beperkt tot 

brede kennisverspreiding. Hiermee is de doelgroep onvoldoende bereikt. Casussen die een 

gerichte en directe strategie van kennisdeling met de specifieke kennisgebruikers hadden – 

al dan niet in combinatie met brede verspreidingsactiviteiten – bereikten de doelgroep be-

ter.   

 

Het is belangrijk dat onderzoeksresultaten op een goede manier via het juiste medium naar 

buiten worden gebracht. Volgens respondenten moet daarom nog beter nagedacht worden 

over de vraag, met welk medium het meeste effect op beleid en praktijk bereikt kan wor-

den. Met een veelheid aan internationale publicaties wordt bijvoorbeeld geen gemeentebe-

stuurder in Breda of beleidsmaker bij VWS bereikt. De ervaring van externe respondenten 

is dat bij ZonMw niet altijd genoeg aandacht is voor de output. Wetenschappers zien graag 

meer sturing door ZonMw, omdat het belang van onderzoekers niet primair op dit vlak ligt 

en ze vaak de ervaring missen. Daarbij zou een meer integrale benadering de huidige focus 

op losse producten moeten vervangen. Ook is geopperd om de financiering meer afhanke-

lijk te maken van de oplevering (en inhoudelijke kwaliteit) van output.  
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Onvoldoende aandacht voor het gericht overbrengen van resultaten 

Bij één van de casusprojecten is veel inspanning geleverd om resultaten te verspreiden en 

hiervoor is een breed scala aan kanalen gebruikt, zodat behalve wetenschappers ook inter-

ventieontwikkelaars en aanverwante groepen in het veld en daarnaast ook burgers kennis 

kunnen nemen van de bevindingen. Voor wat betreft de implementatie werd echter uitge-

gaan van de redenering dat wetenschappelijke kennis uiteindelijk zijn weg naar de praktijk 

wel vindt. Al vanaf de aanvraag is de aandacht voor implementatie beperkt geweest. De in-

tentie is wel uitgesproken, maar er is geen concrete invulling aan gegeven. Vanuit de prak-

tijk is wel interesse voor de resultaten. De respondenten ervaren dat wetenschappelijke re-

sultaten niet als vanzelf geïmplementeerd worden in de praktijk, dus ze pleiten voor een 

actieve rol van de onderzoekers om bewustwording te realiseren, in de vorm van trainin-

gen/workshops voor professionals die zich bezighouden met gezondheidsbevordering. De 

projectleider ziet hier ook de waarde van en wil dit met financiële steun van ZonMw realise-

ren. Er lijkt dus een reële kans dat deze (bij)scholingsactiviteiten er toch gaan komen. 

  

Beperkt bereik eindgebruikers door beperkte bruikbaarheid resultaten 

In vier gevallen heeft het beperkte bereik onder de eindgebruikers te maken met de be-

perkte bruikbaarheid van de resultaten. Feedback over de bruikbaarheid en toepassing kan 

helpen om resultaten en producten aan te passen zodat deze meer bruikbaar zijn voor or-

ganisaties die ermee aan de slag moeten. 

 

Vanuit het Preventieprogramma wordt aan partnerorganisaties en (georganiseerde) eindge-

bruikers nauwelijks feedback gevraagd over de bruikbaarheid en de feitelijke toepassing 

van programma- en projectresultaten. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt bij de pro-

jectleiders gelaten en die vragen er doorgaans niet expliciet naar. Sommige partnerorgani-

saties geven wel eens (ongevraagd) feedback over de programmaresultaten, maar dit ge-

beurt niet structureel1.  

 

Overige redenen beperkt bereik eindgebruikers 

Het komt echter ook voor dat projecten wel degelijk bruikbare resultaten opleveren, maar 

dat de eindgebruikers toch niet bereikt worden als beoogd. De redenen daarvoor lopen uit-

een en hebben te maken met:  

 Onvoldoende aandacht voor het gericht overbrengen van resultaten  

 Onvoldoende vertaling van de resultaten naar de (beleids)praktijk 

 Geen duidelijkheid over de partij die verantwoordelijk is voor onderhoud en verspreiding. 

 

Bij andere programma’s binnen het Preventiekader is ZonMw hierin al een stap verder. Bij-

voorbeeld bij Sportonderzoek beoordelen en begeleiden mensen vanuit de praktijk de pro-

jecten om de resultaten zo implementeerbaar mogelijk te maken. Er zijn ook private partij-

en aangehaakt. Uit dergelijke experimenten bij andere programma’s wil ZonMw voorbeel-

den putten voor het Vijfde Preventieprogramma. 

                                                        
1 Interviews. 
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Onvoldoende vertaling van resultaten naar de (beleids)praktijk 

Ook bij een ander project is vanaf de aanvraag van het project (te) weinig aandacht be-

steed aan hoe de resultaten van het onderzoek toegankelijk en aantrekkelijk onder de aan-

dacht gebracht kunnen worden bij andere gemeenten. De respondenten zien de resultaten 

van het onderzoek als zeker ook relevant voor andere gemeenten. Voor andere gemeenten 

dan de direct in het project betrokken gemeente moet wel nog een extra slag gemaakt 

worden. Vertaling van de onderzoeksresultaten naar de beleidspraktijk van gemeenten 

wordt door de projectleider echter niet beschouwd als werk voor een universiteit: “het is 

immers geen onderzoek”. Daarvoor zou iemand nodig zijn met voldoende opleidingsniveau 

en die het onderzoek begrijpt maar die ook de taal van de (stedenbouwkundige) praktijk 

spreekt. Op dit moment wordt daarom niet gewerkt aan verdere verspreiding van de resul-

taten (behalve op eigen initiatief van de beleidsmaker van de betrokken gemeente. Het is 

ook niet duidelijk gemaakt bij welke partij de verantwoordelijkheid hiervoor ligt of zou be-

horen te liggen. 

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Respondenten noemen een combinatie van actoren die meer hadden kunnen bijdragen aan 

een betere verspreiding van de projectresultaten, waaronder meestal een of meer van de 

volgende partijen: 

 Projectleiders en projectuitvoerders (door meer inzet en betere planning) 

 Intermediairs (meer en directer onder de aandacht brengen van resultaten bij beleids-

makers en beslissers) 

 ZonMw (door samenwerkingsafspraken met de praktijk te eisen en vervolgfinanciering). 

 

7.4.3  Implementatie en opschaling 

Zowel uit de interviews als uit de casestudies blijkt dat het implementeren van de resulta-

ten van projecten nog altijd een lastig proces is. Op sommige barrières is ook beperkt in-

vloed uit te oefenen, maar verbetering lijkt toch ook mogelijk. Op basis van de casestudies 

zijn de volgende categorieën te onderscheiden: 

 Projecten waar de implementatie succesvol verliep (5). 

 Projecten waar de implementatie goed ging, maar de opschaling niet (3). 

 Projecten waar er geen sprake was van implementatie door onvoorziene/moeilijk beïn-

vloedbare omstandigheden (8). 

 Projecten waar geen sprake was van implementatie, maar er liggen wel mogelijkheden (4). 

De laatste twee categorieën zijn niet altijd strikt van elkaar te onderscheiden. Soms zijn er 

deels moeilijk beïnvloedbare omstandigheden, maar zijn er desondanks mogelijkheden. We 

bespreken achtereenvolgens deze vier categorieën. 

 

1. Succesvoorbeelden 

Uit de casestudies volgen enkele mooie voorbeelden van geslaagde implementatie. In acht 

gevallen zijn de bruikbare resultaten geïmplementeerd. In deze cases is duidelijk dat vooraf 

goed nagedacht is over de inbedding van de resultaten (structureel, organisatorisch en fi-

nancieel). De organisaties die dit moeten waarborgen zijn van begin af aan en gedurende 

het hele proces bij de projecten betrokken. Hierbij is vaak sprake van een concreet belang 

voor praktijkpartijen, wat gepaard gaat met voldoende bereidheid en betrokkenheid op be-

stuurlijk niveau.  
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Een interessant voorbeeld van succesvolle implementatie is het advies om geen screening 

en behandeling van Q-koorts te implementeren bij zwangere vrouwen (zonder ziektever-

schijnselen) omdat dit niet kosteneffectief bleek. 

 

Advies: Geen screening op Q-koorts bij zwangere vrouwen  

Het onderzoek “Cost-effectiveness of a screen-and-treat strategy for Q fever among preg-

nant women in risk areas” toonde aan dat zwangere vrouwen zonder ziekteverschijnselen 

niet meer risico lopen als gevolg van Q-koorts en dat daarmee screening niet kosteneffec-

tief is. Dit advies is overgenomen door de Gezondheidsraad. Het projectteam heeft KNOV, 

betrokken zorgverleners, Gezondheidsraad, VWS en de GGD-en benaderd om de resultaten 

te delen. De resultaten zijn opgenomen in de richtlijn van de Landelijke Coördinatie Infec-

tieziektebestrijding (LCI - RIVM) en drie lokale richtlijnen, en verspreid onder relevante dis-

ciplines (zoals microbiologen, infectiologen, huisartsen en verloskundigen). De Gezond-

heidsraad, VWS en de GGD-en zijn op de hoogte van de resultaten. Alle deelnemende ver-

loskundigenpraktijken, de KNOV, de gynaecologische afdelingen en afdelingen kinderge-

neeskunde hebben een samenvatting van het project ontvangen. Daarnaast is een aantal 

presentaties gegeven. GGD verspreidt de informatie tevens onder burgers en in nascholing 

aan huisartsen, verloskundigen en microbiologen. Behalve de impact op het beleid en de 

zorgpraktijk (geen onnodige toename van kosten), heeft het project een belangrijke weten-

schappelijke bijdrage geleverd: Het onderzoek is uniek door zijn omvang en aanpak. De re-

sultaten worden besproken in internationale setting. Omdat de resultaten in tegenspraak 

zijn met eerder (kleinschaliger) Frans onderzoek, stimuleert het de discussie. Tenslotte is 

RIVM door het ministerie van VWS gevraagd om advies over nut en noodzaak van bevol-

kingsonderzoek om mensen die  

Q-koorts hebben gehad, te traceren. Dit is geopperd door de Nationale Ombudsman. RIVM 

zal VWS laten weten dat er op basis van het Nederlandse onderzoek geen argumenten zijn 

voor bevolkingsonderzoek bij zwangeren.  

 

2. Schaal van toepassing 

Uit de casestudies komt het beeld naar voren dat hier een duidelijke mogelijkheid voor ver-

betering is. Bij vijf van de casussen was de schaal van toepassing zoals beoogd. Bij veer-

tien projecten was de gerealiseerde schaal van toepassing minder dan beoogd. Dit kan sa-

menhangen met de verspreidingsfase: als de resultaten beperkt zijn verspreid, zal de 

schaal van toepassing waarschijnlijk ook beperkt zijn. In sommige gevallen heeft het met 

financiering te maken: er is extra financiering benodigd voor implementatie op bredere 

schaal. In drie cases speelt mee dat er bij de doelgroep onvoldoende interesse/draagvlak is 

voor bredere implementatie. 

 

3. Onvoorziene en moeilijk beïnvloedbare factoren 

Bij deze projecten spelen de volgende factoren een rol, waardoor het niet tot implementatie 

van de projectresultaten is gekomen: 

 

 Draagvlak lokaal beleid ontbreekt  

Een grote barrière voor de implementatie zit bij de lokale beleidsuitvoerders (gemeenten, 

GGD). Redenen die genoemd worden voor het gebrek aan implementatie op dat niveau: 

 Geen organisatie heeft belang bij of voelt zich verantwoordelijk voor implementatie. 

 Onvoldoende voorkeur van een wethouder of gebrek aan politiek draagkracht. 

 Onvoldoende bereidheid van bestuurders om middelen vrij te maken of te herprioriteren. 
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Het is natuurlijk de vraag in hoeverre niet echt sprake is van een moeilijk beïnvloedbare of 

onvoorziene omstandigheid. Het is uiteraard zaak voorafgaand aan het project zoveel mo-

gelijk zekerheid over dit draagvlak te krijgen. Maar bestuurlijke prioriteiten kunnen nu 

eenmaal wijzigen, waardoor het draagvlak ook verdwijnt, zonder dat het onderzoeksteam 

hier veel aan kan doen. 

 

 Verloop van personen of moeizame samenwerking 

In sommige gevallen is een bemoeilijkende factor bij de implementatie de samenwerking 

tussen de partijen of personen. Zo is er veel verloop binnen organisaties, waardoor connec-

ties met mensen uit het veld die bij een project betrokken waren, wegvallen. Of de samen-

werking verloopt moeizaam. In enkele casestudies kwam naar voren dat de kennisinstellin-

gen de ervaring hebben dat de praktijkpartijen te veel op hen leunen en te weinig met ei-

gen initiatief komen. Verklaring hiervoor kan weer een gebrek aan draagvlak bij de prak-

tijkpartijen zijn.  

 

 Gebrek aan financiering 

Een ander probleem is financiering. In organisaties binnen het zorgsysteem is geen geld 

voor (vaak dure) preventie methoden. Daarom zou meer ingezet moeten worden op het 

ontwikkelen van preventie in de samenleving, door capaciteitsontwikkeling, bijvoorbeeld bij 

politie, scholen, bedrijven en vrijwilligersorganisaties. Dit vereist een andere visie, met an-

dere onderzoeken en andere ondersteuning.  

 

Bij de ontwikkeling van een nieuwe interventie is het logisch dat vooraf nog geen zekerheid 

bestaat dat deze ook gefinancierd zal gaan worden. Immers, de interventie moet eerst nog 

effectief blijken. Uit het eerder aangehaald voorbeeld van Grip op je dip online is gebleken 

dat de financieringsvraag opgelost kan worden door een lobby en druk vanuit de Tweede 

Kamer. In onderstaand kader komt een voorbeeld aan bod waarbij de financiering van de 

interventie vooralsnog niet geregeld is. De inzet van de onderzoekers en ontwikkelaars is 

om meer bewijs voor de effectiviteit van de interventie te verzamelen, om zo de zorgverze-

keraars tot financiering over te halen. 

 

Implementatie Preventieconsult beperkt door financiering 

Met ZonMw financiering is een pilot van het Preventieconsult uitgevoerd en geëvalueerd. 

Het Preventieconsult heeft tot doel zorgverleners te ondersteunen bij de opsporing van 

mensen met een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade. De uit-

komsten van de evaluatie zijn verwerkt in de NGH-standaard. Enkele maanden na het ver-

schijnen van de NHG-Standaard over het PreventieConsult in maart 2011 heeft de NHG een 

enquête uitgezet om te achterhalen in hoeverre huisartsen aan de slag waren gegaan met 

het Preventieconsult. Er bleken maar heel weinig huisartsen te zijn die het daadwerkelijk 

gebruiken. De belangrijkste reden daarvoor was de financiering: CVZ heeft geoordeeld dat 

patiënten zelf moeten betalen voor het invullen van de vragenlijst (=selectieve preventie). 

Als ze vervolgens op consult gaan bij de huisarts wordt dat wel gefinancierd (=geïndiceerde 

preventie). Huisartsen krijgen voor het extra werk buiten de consulten om (uitzetten vra-

genlijst etc.) ook geen vergoeding van de zorgverzekeraars. Binnenkort start een kostenef-

fectiviteitstudie van het Preventieconsult. Met extra onderbouwing voor de kosteneffectivi-

teit hopen de ontwikkelaars dat zorgverzekeraars middelen beschikbaar zullen stellen.  

 



 101 

4. Onbenutte mogelijkheden voor implementatie 

In sommige gevallen zijn de projectresultaten tot op heden nog niet geïmplementeerd, 

maar liggen er nog wel mogelijkheden voor de toekomst. Dit kan afhangen van een ver-

volgproject, maar ook van het gegeven dat een succesvolle pilot in de ene situatie vaak 

niet een-op-een overgedragen kan worden naar een andere regio. Er moeten tijd en midde-

len beschikbaar zijn om dit te realiseren. 

 

 Er is een vervolgproject nodig, maar doorgang is nog onzeker 

Omdat het implementatieonderzoek vaak los is gekoppeld van het ontwikkeltraject van 

(evidence-based) interventies, worden de onderdelen van de kenniscyclus opgeknipt in al-

lemaal aparte projecten. Door het opknippen in deelprogramma’s in PP2 en PP3 van innova-

tief onderzoek naar implementatieonderzoek had ZonMw onvoldoende grip op de vervolg-

stap naar implementatie in ‘real-life’ setting. Het kan daardoor voorkomen dat het imple-

mentatieonderzoek van een heel effectieve interventie, om verschillende redenen, wordt 

afgewezen en er verder geen vervolgstap komt1. 

 

 Praktijk heeft vaak veel tijd nodig een interventie te laten landen in de (zorg)praktijk 

Het veld ervaart dat ZonMw soms te ambitieus is door resultaten al vrij snel landelijk te 

willen implementeren. Pilots kunnen volgens een van de respondenten bedrieglijk zijn in de 

zin dat deelnemende organisaties niet representatief zijn; zij hebben interesse en hebben 

alle randvoorwaarden zoals de administratie al op orde. Het kan dan lange tijd duren voor-

dat andere organisaties ook zover zijn dat ze implementatie kunnen verwezenlijken. Bo-

vendien zijn interventies altijd voldoende afgestemd op de specifieke lokale situatie, waar-

door het succes in de ene gemeente/regio niet direct overdraagbaar is naar een andere 

gemeente/regio.  

 

Zoals ook al in vorig hoofdstuk aan bod kwam, neemt ZonMw sinds 2009 ook het initiatief 

bij het uitnodigen van een selectie van projectleiders uit om een verspreidings- en imple-

mentatieplan in te dienen. Bij elk eindverslag voor PP3-projecten bekijkt het programma-

team of resultaten zich lenen voor een verspreidings- en implementatie-impuls. De bedoe-

ling is dat hiermee het implementatiebeleid doelmatiger wordt ingezet. Het effect moet nog 

blijken, maar dit lijkt een goede methode om de categorie ‘onbenutte implementatiemoge-

lijkheden’ te verkleinen.  

7.5 Conclusies 

Deze evaluatie laat een positief beeld van de impact zien 

De Preventieprogramma’s leiden onmiskenbaar tot impact. De impact is het meest herken-

baar in de implementatie van screeningsonderwerpen en infectieziektes. Het is aannemelijk 

dat deze bijdragen aan gezondheidswinst. Daarnaast zijn rond veel verschillende onderwer-

pen interventies ontwikkeld en in gebruik in de preventiepraktijk. Impact wordt niet alleen 

bereikt door toepassing in de praktijk, maar ook door bepaalde interventies en maatregelen 

niet te implementeren als deze niet kosteneffectief zijn.  

                                                        
1 Interviews. 
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Hoewel de weg naar een bredere toepassing nog moeizaam is, hebben veel projecten resul-

taten opgeleverd waar nog meer impact van te verwachten is. Vanuit het perspectief dat 

het bereiken van impact veel tijd kost is dit veelbelovend. 

 

Projecten halen hun doelstellingen en leveren bruikbare resultaten 

Veruit het grootste deel van de projecten behaalt de doelstelling die vooraf gesteld is. De 

resultaten zijn bruikbaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat resultaten op kleine schaal zijn ge-

test en bruikbaar waren voor de eindgebruikers. Veruit het grootste deel projecten levert 

resultaten op die (deels) bruikbaar zijn in de wetenschap. Ongeveer 75% is ook (deels) 

toepasbaar in de praktijk en 11% voor landelijk en 9% voor lokaal beleid.  

 

Aan brede toepassing van resultaten ontbreekt het nog 

Toch blijkt dat veel van deze bruikbare resultaten de beoogde eindgebruikers maar beperkt 

bereiken. In de slotbeschouwing van Ingrediënten voor publieke gezondheid (ZonMw, 2009) 

is dit treffend verwoord. ZonMw geeft hierin aan dat de Preventieprogramma’s “een bom-

bardement van kennis” produceren. De productie van een veelheid aan kennis en resultaten 

werd in onze interne en externe gesprekken met belanghebbenden bevestigd.  

 

Tegelijkertijd wordt vanuit ZonMw (2009) erkend dat niet zeker is of “de kennis die de 

ZonMw Preventieprogramma’s hebben aangereikt ook daadwerkelijk wordt benut in de da-

gelijkse preventiepraktijk. Niet altijd is de gebruiker bekend. Ook is er lang niet altijd be-

leidsruimte om iets nieuws in de praktijk in te voeren. (…). De implementatiefunctie van 

ZonMw is er dan weer voor om te zorgen dat het een serie precisiebombardementen wordt, 

een bombardement dat doel treft”. ZonMw geeft aan dit te willen bereiken door “gericht te 

communiceren over resultaten en door verbinding te maken tussen praktijk, beleid en on-

derzoek”. In de praktijk blijkt juist dit laatste element van gerichte verbinding en commu-

nicatie nog steeds het voornaamste struikelblok voor het bereiken van implementatie en 

waar mogelijk een bredere en grotere schaal van toepassing. Daarmee is de gerealiseerde 

maatschappelijke impact van het Preventieprogramma nog niet optimaal en voor verdere 

verbetering vatbaar.  

 

Meer gerichte communicatie en verspreiding is nodig 

De meer succesvolle projecten onderscheiden zich met een gerichte verspreidingsstrategie 

en de betrokkenheid van belanghebbenden. ZonMw is hier steeds meer op gaan sturen, 

maar dit kan nog nadrukkelijker. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat er meer feedback 

komt van de eindgebruikers over de toepasbaarheid van resultaten.   

 

Samenwerking tussen wetenschap en praktijk kan nog intensiever 

Bij de meerderheid van de projecten is een samenwerking tussen praktijk en wetenschap. 

Deze samenwerking houdt echter vaak op na afloop van het project en is lokaal (bijvoor-

beeld één GGD of één gemeente). Met een meer duurzame en bredere samenwerking is de 

kans op impact groter.  
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Bijlage 1 Respondenten 

Naam 

 

Organisatie 

Roscam Abbing, Ernst  UMC St. Radboud Nijmegen, Eerste Lijns Geneeskunde (ELG) 

 

Garretsen, Henk Universiteit van Tilburg 

Faculteit der Sociale Wetenschappen 

Tranzo 

 

Oers, Hans van RIVM 

Centrum VTV 

 

Heiden, Lejo van der Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Directie Publieke Gezondheid 

 

Ruwaard, Dirk Maastricht UMC 

Department of Health Services Research 

 

Jansen, Maria 

 

GGD Zuid Limburg 

Directie 

 

Drenthen, Ton Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 

Preventie 

 

Kok, Gerjo 

 

Universiteit Maastricht 

Faculteit der Psychologie 

GVO / Gezondheidsbevordering 

 

Bossuyt, Patrick 

 

Academisch Medisch Centrum 

Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam 

Klinische Epidemiologie in de Kindergeneeskunde 

 

Hosman, Clemens 

 

Radboud Universiteit Nijmegen 

Psychologie en Cognitiewetensch. 

 

Graaf, van der, Ed Universitair Medisch Centrum Utrecht 

 

Vriens, Pjer   GGD Rotterdam-Rijnmond 

 

Zanden, van der, Rianne Trimbos Instituut 

 

Stronks, Karien Academisch Medisch Centrum  

 

Ballegooijen, van Marjolein Erasmus MC (Maatschappelijke Gezondheidszorg) 

 

Chin A Paw, Mai VU medisch centrum (EMGO Institute for Health and Care Research) 

 

Anema, Han Body @ Work 
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Naam 

 

Organisatie 

Laurant, Miranda UMC St Radboud 

 

Goor, van de, Ien Universiteit van Tilburg (Faculteit der Sociale Wetenschappen, TRANZO) 

 

Kocken, Paul Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Pre-

ventie en gezondheid) 

 

Simonsz. Huib Erasmus MC, Oogheelkunde 

 

Steenhuis, Ingrid Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Aard en levenswetenschappen 

 

Reijneveld, Menno Universitair Medisch Centrum Groningen, Disciplinegroep gezondheidsweten-

schappen 

Kok, Gerjo Universiteit Maastricht 

 

Schellevis, Francois NIVEL 

 

Engbers, Luuk,  TNO 

 

Corstjens, Renée GGD Amsterdam 

 

Poppel, van Mireille VU medisch centrum 

 

Hak, Eelko Universitair Medisch Centrum Groningen  

 

Cuijpers, Pim VU Medisch Centrum 

 

Wiersma, Judith UMC Utrecht,  

Verpleegkundig specialist chronische zorg  

Poelman, Jos Soa Aids Nederland 

Samuels, Mady VWS 

Veldhuizen, Kees van  GGD Rotterdam-Rijmond 

Veen, Wim van  Secretaris Commissie Gezondheidsraad 

Bootsma, Karel TataSteel 

Naaborgh, Liesbeth 

 

Trimbos, coordinator Partnership Vroegsignalering Alcohol 

Kuiperij, Karla GGD IJsselland 

Snel, J.  Voedingscentrum 

Asjes-Tydeman, W.  NVO 

Polder, Johan  RIVM 
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Naam 

 

Organisatie 

Spijker, Edwin GGD Groningen 

Dijk, Sandra van  RIVM 

Meerwald, Jan Willem  NISB 

Hemels, Joke Fysiotherapeut 

Acda, Annelies  GGD Amsterdam en Utrecht 

Hoek,  Wim van der  RIVM 

Frank Visseren  UMC Utrecht, internist 

Gennip, Lies van Stivoro, Directeur 

Aarts, Ferry (Dhr)  Beleidsmedewerker gemeente Geertruidenberg 

Buijs, Goof CBO 

Sinoo, Marianne (Mw.) Hogeschool Utrecht 

Graaf, Ireen de  Trimbos 

Kuiper, Judith Veiligheid.nl 

Velden, Annemarie van der  Stichting Lijn 1 Amsterdam 

Gadet, Jos  Gemeente Amsterdam, Hoofd Planologie 

Veldhuis, Ariene  GGD Hart voor Brabant 

Korff de Gidts, Simone ZonMw  

Voorheen betrokken bij Preventieprogramma 

 

Janssens, Marijke ZonMw  

Voorheen betrokken bij Preventieprogramma 

 

Bruil, Jeanet ZonMw  

Kader Preventie 

 

Rooy, Marie-Jose van ZonMw  

Preventieprogramma 

 

Krol, John ZonMw   

Preventieprogramma 

 

Westhoff, Marja ZonMw  

Preventieprogramma 
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Bijlage 2 Geselecteerde cases 

Nummer Titel 

61000009 De ontwikkeling van een elektronisch begeleidingsprogramma voor vaatpatiënten 

61300027 Theory-based and evidence-based development and evaluation of tailored HIV/STI 

prevention through the Internet directed at young people (14 - 19) who chat. 

61300036 Grip op je dip online: ontwikkeling en onderzoek 

62000012 Bevorderen van niet-roken onder de Turkse bevolking: een community based in-

terventie 

62200022 Effects and cost-effectiveness of colorectal cancer screening with different fecal 

occult bloed tests (FOBTs) in a national mass screening programme 

62200029 GO4IT The effectiveness of a group intervention programme on the lifestyle of 

adolescents with obesity. 

62300044 Participatory ergonomics for the primary prevention of back and neck pain (Arbeid 

stay@work) 

63000003 Engaging General Practice in the prevention of patients with Alcohol prob-

lems.(GPA project) 

63200006 Ontwikkeling en toetsing van een handboek voor de  implementatie van de inter-

ventie 'Armoede en gezondheid van kinderen'. 

63200007 School snack- en frisdrankautomatenproject 

63200008 Implementatie van compliance-verbeterende methoden bij amblyopie preventie 

120510002 Feasibility and effectiveness of pricing strategies to change dietary behaviors 

among low-income groups 

120610004 The effectiveness of the Triple P programme to support parenting in Dutch preven-

tive child healthcare: a randomised controlled study 

120710002 FEAR IS A BAD COUNSELOR;  

a study on determinants of ritual use of fear appeals in prevention practice 

120720013 Implementatieonderzoek pilot Preventieconsult 

121020023 IMPALA - Improving infrastructures for leisure time physical activity in the local 

arena 

122000007 Bewegingsstimulering vanuit de 1e lijn: onderzoek naar voorwaarden en strategie-

en voor continuering van beweeggedrag 

122500006 Park of Perk? Investeren in bewegingsvriendelijkere buurten 

125030014 Cost-effectiveness of a screen-and-treat strategy for Q fever among pregnant 

women in risk areas: a prospective cohort study 

12010095411 Naar een verhoogd bereik van preventieve interventies voor depressie: Mogelijk-

heden en uitdagingen 
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Bijlage 3 Casestudy format 

Casestudies Evaluatie Programma Preventie 2 en 3, ZonMw 
Format casestudies 
 

Nummer en naam project:  

Naam onderzoeker:  

 

Hoofdstuk 1: Output en verspreiding 

 

Producten/Output/Resultaten 

Database / interviews / documentatie: 

1. Soorten en aantallen gerealiseerde eindproducten (eindverslag + database + con-

trole in interviews): 

a. Internationale artikelen 

b. Nederlandstalige artikelen 

c. Boek 

d. Hoofdstuk in boek 

e. Handleiding 

f. Congressen  

g. Richtlijnen, protocollen 

h. Etc. Zie d-base, volgens zelfde format aanvullen 

 

2. Zijn de eindproducten/output groter dan / gelijk aan / minder dan beoogd in de 

aanvraag? [vergelijk hiervoor de aanvraag met voorgaand antwoord] 

 

3. Evt: In welk opzicht zijn de resultaten minder dan beoogd? Wat zijn de achterlig-

gende redenen? 

a. Aanpassingen tijdens de subsidieaanvraag 

b. Aanpassingen in uitvoeringsfase 

c. Aanpassingen n.a.v. commentaar eindgebruikers 

d. Anders, namelijk: … 

 

 

4. Wat is de toepasbaarheid/bruikbaarheid van de resultaten? Zeer bruikbaar – bruik-

baar – beperkt bruikbaar – niet bruikbaar [toelichten] 

 

5. Sluiten de resultaten aan op de in de subsidieaanvraag gestelde doelen? Vergelijk 

resultaten/output met de in de aanvraag gestelde doelen. 

a. Ja 

b. Deels 

c. Nee 
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6. Beoordeling van de kwaliteit van de projectresultaten en -producten: 

a. Zeer goed 

b. Goed 

c. Voldoende 

d. Matig 

e. Onvoldoende 

 

7. Is er meer output te verwachten n.a.v. het project? Ja / Misschien / Nee 

 

8. Op welke eindgebruikers zijn de geproduceerde resultaten/outputs gericht? Meerde-

re opties mogelijk 

f. Wetenschappers (artikelen, seminars etc) 

g. Beleidsmakers nationaal (adviezen, rapporten etc.) 

h. Beleidsmakers sub-nationaal 

i. Praktijk (richtlijnen, protocollen) 

 

9. Deze eindgebruikers zijn gelijk/niet gelijk aan de beoogde eindgebruikers in de sub-

sidieaanvraag.  

 

Verspreiding 

Database / interviews / documentatie: 

10. Welke activiteiten zijn ondernomen in het kader van valorisatie en exploitatie?  

 

 

11. Welke partijen waren bij de valorisatie en exploitatie betrokken? 

 

12. In hoeverre is de doelgroep / eindgebruikers bereikt? 

a. Meer dan beoogd 

b. Zoals beoogd 

c. Minder dan beoogd 

d. Helemaal niet 

 

13. Wat zijn de redenen waarom de doelgroep / eindgebruikers onvoldoende zijn be-

reikt? Meerdere opties mogelijk. Bijv. 

a. Weinig interesse vanuit projectgroep om resultaten te verspreiding 

b. Resultaten onvoldoende geschikt voor verspreiding 

c. Kennisverspreiding onvoldoende plaatsgevonden 

d. Producten niet geschikt voor doelgroep 

e. Resultaten niet (goed) vertaald 

f. Gebruikte media niet effectief voor bereiken doelgroep 

g. Samenwerkingspartner(s) liet afweten 

h. Anders, namelijk 

 

14. Was de aanpak conform gemaakte afspraken? [toelichten] 

a. Ja 

b. Deels 

c. Nee 
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15. Op welke wijze had de verspreiding beter gekund? 

a. Meer aandacht aan besteden in de aanvraag (beter activiteiten inplannen en 

begroten) 

b. Tijdens uitvoering meer anticiperen op verspreiding resultaten 

c. Betere afstemming door participatie van eindgebruikers 

d. Meer ondersteuning bij verspreiding door ZonMw 

e. Meer ondersteuning bij verspreiding door intermediairs als… 

f. Anders, namelijk: … 

g. Niet 

 

16. Hadden de volgende partijen kunnen bijdragen aan een (nog) betere verspreiding 

van de resultaten van het project? 

a. Projectleider 

b. Uitvoerders 

c. Intermediairs 

d. ZonMw 

e. Programmacommissie 

f. Anders, namelijk: … 

g. Niet 

 

17. Zo ja, op welke manier hadden deze partijen kunnen bijdragen aan een (nog) bete-

re verspreiding van de resultaten van het project? 

 

18. Is naar aanleiding van het project een vervolgproject voor communicatie en ver-

spreiding van de resultaten aangevraagd?  

a. Zo ja: Is dit gehonoreerd (CIP/VIP of VIMP)? En wat zijn de uit te voeren 

activiteiten? 

b. Zo nee: Waarom niet? 

 

19. Hoe is het gebruik van de resultaten beoordeeld in VRAP en de interviews? [toelich-

ten] 

a. Zeer goed 

b. Goed 

c. Voldoende 

d. Matig 

e. Slecht 

 

20. Is de schaal van toepassing minder/gelijk aan/meer dan beoogd? 

 

21. Wat zijn de redenen waarom de resultaten minder zijn toegepast dan beoogd? 

Meerdere opties mogelijk. 

a. Resultaten niet geschikt voor toepassing 

b. Resultaten wel verspreid maar niet geaccepteerd / geen draagvlak 

c. Gebruik van resultaten onvoldoende kosteneffectief 

d. Geen interesse vanuit doelgroep in resultaten 

e. Anders, namelijk: … 

f. Niet van toepassing 
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Hoofdstuk 2: Impact van het project 

Interviews / documentatie: 

22. Op welke wijze dragen de resultaten van het project en de verspreiding daarvan bij 

aan een betere preventie, een verbetering van de volksgezondheid en de gezond-

heidszorg? 

a. Praktijk, hiermee doelen wij op het primaire proces in de gezondheidszorg. 

Is er sprake van daadwerkelijke toepassing van kennis(producten). Zijn er 

uitkomsten op maatschappij en/of cliënt-niveau (verbetering van de zorg, 

gezondheidswinst).  

b. Wetenschap, (resultaten in termen van nieuwe wetenschappelijke inzichten, 

kenniscumulatie). 

c. Beleid, sluiten resultaten aan bij het fingerend beleid, is een goede vertaal-

slag gemaakt naar beleid? Heeft het geleid tot meer kosteneffectiviteit in de 

zorg? 

 

23. Hoe beoordeel je de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het pro-

ject op basis van de database, interviews en documenten?  

a. Heel groot 

b. Groot 

c. Niet groot/niet klein 

d. Klein 

e. Heel klein 

 

24. Zijn de resultaten van het project nu nog van invloed op praktijk, beleid of com-

mercie? Ja, namelijk: 

 Product(en) worden nog gebruikt in de praktijk, namelijk… 

 Uitkomsten worden benut in beleidsstukken/adviezen/in besluitvorming 

 Producten (proefschrift, artikelen) worden geciteerd 

 Er zijn vervolgprojecten 

 Er zijn uitnodigingen voor symposia, congressen, etc 

 Anders: … 

 Niet 

 

 

25. In hoeverre heeft het project bijgedragen aan het ontwikkelen en/of implementeren 

van echt innovatieve preventiemogelijkheden? Op welke manier? 

 Veel 

 Redelijk 

 Weinig 

 Niet 

 

26. Is de beoogde impact gerealiseerd? Ja / nee 
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27. Indien nee: waarom is de beoogde impact niet gerealiseerd?  

a. Kwaliteit producten ontoereikend 

b. Aansluiting producten op eindgebruikers matig (toepasbaarheid) 

c. Uitblijven acceptatie resultaten/producten 

d. Belemmeringen bij verspreiding  

e. Producten niet geïmplementeerd 

f. Ontwikkelingen in beleid derden (bv VWS) 

g. Ontwikkelingen in financieringsstelsel 

h. Andere externe ontwikkelingen, namelijk gebrek aan politiek draagvlak voor 

het ingrijpen in prijzen van voedsel met als doel mensen gezonder te laten 

eten.  

i. Anders, namelijk: … 

j. NVT 

 

28. Zijn er externe factoren/ontwikkelingen geweest die een positieve invloed hebben 

gehad op de impact van het project? Zo ja, welke: 

a. Ontwikkelingen in beleid derden 

b. Samenhang met breder (onderzoeks-/implementatie)programma 

c. Samenhang met activiteiten derden 

d. Groeiende aandacht voor het onderwerp 

e. Anders, namelijk: … 

f. Geen 

 

29. Welke van de volgende partijen (hadden) kunnen bijdragen aan een (nog) grotere 

impact van het project? 

a. Projectleider 

b. Uitvoerders 

c. Intermediairs 

d. ZonMw 

e. Programmacommissie 

f. Financiers (bv gemeenten, verzekeraars) 

g. Beleidsmakers (VWS, gemeenten) 

h. Andere samenwerkingspartners 

i. Anders, namelijk: … 

j. Niet 

 

30. Zo ja, op welke manier hadden deze partijen kunnen bijdragen aan een (nog) gro-

tere impact van het project? 

 

31. Is in de toekomst nog verdere impact van het project te verwachten?  

 

32. Zo ja, wanneer, op welke manier, met/door welke partijen?  
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Hoofdstuk 3: Uitvoering en doelmatigheid 

 

Voorstel en aanvraag  

Invullen aan de hand van de aanvraag 

33. Is de doelgroep / eindgebruiker(s) helder en eenduidig gedefinieerd in de subsidie-

aanvraag? 

a. Ja 

b. Deels 

c. Nee 

 

34. Wie zijn de beoogde eindgebruikers zoals gedefinieerd in de subsidieaanvraag? 

a. Beschrijf organisatie (bijv. basisscholen, huisartsen, GGD, VWS, RIVM, etc.) 

b. Geen 

 

35. In welke categorie(en) vallen de eindgebruikers / kennisgebruikers? (meerdere op-

ties mogelijk) 

a. Wetenschap 

b. Beleid 

c. Zorgpraktijk 

d. Bredere veld / praktijk (buiten zorg), bijv. scholen, ouders, gemeenten, po-

litie, brandweer etc.  

e. Anders, namelijk: …  

f. Geen 

 

36. Betreft de onderzoeksvraag (blijkend uit de aanvraag) een vraag uit de praktijk of 

beleid op gebied van zorg of preventie? 

a. Ja 

b. Niet duidelijk op te maken 

c. Nee 

 

37. Is blijkens de subsidieaanvraag tijdens de opzet van het onderzoek voldoende na-

gedacht over (Tick = ja): 

a. De manier waarop de verspreiding van de bevindingen / resultaten zal 

plaatsvinden?  

b. Welke partijen bij verspreiding betrokken moeten zijn?  

c. De manier waarop de toepassing / implementatie van de bevindingen of re-

sultaten zal plaatsvinden? (kan ook bijv. in vorm van vervolgproject)   

d. Welke partijen bij toepassing betrokken moeten zijn? 

e. Hoe en wanneer deze partijen bij het project betrokken worden? 

 

38. In hoeverre is in de subsidieaanvraag aandacht besteed aan kosteneffectiviteit? 

a. Veel 

b. Weinig 

c. Geen 
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Uitvoering en doelmatigheid 

Invullen op basis van documentatie en interviews 

 

39. In hoeverre heeft de betrokkenheid van de eindgebruiker(s) tijdens de projectuit-

voering daadwerkelijk plaatsgevonden?  

a. Meer dan beoogd 

b. Als beoogd 

c. Minder dan beoogd 

d. Niet: was niet beoogd en heeft niet plaatsgevonden 

 

40. Hebben zich tijdens het projectverloop zaken voorgedaan die de resultaten of im-

pact van het project hebben beïnvloed? Zo ja, welke? 

a. Ja: overwegend positief 

b. Ja: overwegend negatief 

c. Nee 

d. Niet te zeggen 

 

41. Hoe wordt de kwaliteitsborging vanuit het ZonMw programma en de commissie be-

oordeeld? Beschrijf ook de onderbouwing 

a. Zeer goed 

b. Goed 

c. Voldoende 

d. Onvoldoende 

 

42. Hoe wordt de sturing vanuit ZonMw en de commissie beoordeeld? Beschrijf ook de 

onderbouwing 

a. Zeer goed 

b. Goed 

c. Voldoende 

d. Onvoldoende 

e. Te veel sturing 

 

Kosteneffectiviteit 

 

43. Had met minder middelen eenzelfde resultaat en/of impact bereikt kunnen worden? 

a. Zeker niet 

b. Waarschijnlijk niet 

c. Waarschijnlijk wel 

d. Zeker wel 

 

44. Wat zou gebeurd zijn indien geen financiering voor het project vanuit ZonMw Pre-

ventieprogramma was verkregen? Beschrijf ook de onderbouwing en gevolgen in-

dien project niet was uitgevoerd. 

a. Project zou niet zijn uitgevoerd 

b. SA zou zijn ingediend tijdens een volgende ronde van Preventieprogramma 

c. SA zou zijn ingediend bij ander ZonMw programma 

d. Project zou met andere middelen zijn uitgevoerd 

e. Anders, namelijk: 
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Eventuele vertragingen 

45. Heeft het project vertraging opgelopen: 

a. Geen 

b. Ja: Hoeveel maanden 

 

46. Wat was de reden van de vertraging? 

 

47. Heeft de vertraging een negatieve invloed gehad op (tick = Ja): 

a. Projectresultaten? 

b. Impact van het project? 

c. Kosten(effectiviteit)? 

 

48. In welke fase(n) is de vertraging opgelopen: (meerdere mogelijk) 

a. Van call tot indiening 

b. Van indiening tot honorering 

c. Van honorering tot start 

d. Van geplande tot werkelijke start 

e. Van gepland tot werkelijk eind 

 

49. Bij welke partij(en) lag de oorzaak van de vertraging? (meerdere opties mogelijk) 

a. ZonMw 

b. Projectleider 

c. Samenwerkingspartner 

d. Intermediairs 

e. Onderzoekspopulatie 

f. Anders, namelijk: 

 

Co-financiering 

Check database/aanvraag of er sprake is van cofinanciering. Zo ja:  

50. Wat is het bedrag / percentage aan bijdrage van derden ten opzichte van het to-

taalbedrag voor het programma? 

51. Wat is de eigen bijdrage en wat is het percentage hiervan ten opzichte van het to-

taalbedrag voor het programma? 

52. In hoeverre heeft de cofinanciering een positief / negatief effect gehad op: 

a. Doelmatige projectuitvoering 

b. Levering van outputs 

c. Verspreiding van resultaten 

d. Acceptatie en gebruik van resultaten in de praktijk 

 

Samenhang 

Interviews en bekijk ter voorbereiding het bestand ‘geselecteerde casussen en gerelateerde 

projecten’. 

53. Bouwt het project voort op uitkomsten uit andere projecten (ook niet ZonMw)? Zo 

ja, welke (programma/project)? 

54. Zijn de resultaten van het project voorloper geweest voor vervolgprojecten, bijv. in 

andere (deel)programma’s? Zo ja, welk(e)? Om wat voor soort project(en) gaat 

het: onderzoeksproject / effectiviteit & doelmatigheid / implementatieonderzoek / 

proefimplementatie / landelijke implementatie / VIMP? 
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55. In hoeverre zijn de resultaten uit dit project gekoppeld aan of samengevoegd met 

resultaten uit andere gerelateerde projecten? 

o Binnen Preventieprogramma Ja/deels/Nee 

o Binnen ZonMw  

o In de bredere praktijk / wetenschap  

o Heeft dit geleid tot een efficiënte en overzichtelijke manier van programmeren 

en afstemmen van projecten?  

 

56. Heeft een gebrek aan samenhang met andere projecten de impact van het project 

belemmerd / bevorderd / NVT? Hoe zou dit beter kunnen? 

 

 

Eventuele andere belangrijke punten over het PROJECT die uit de case study naar 

voren zijn gekomen: 

 

 

 

Algemeen oordeel t.a.v. de belangrijkste factor(en) die de impact van het pro-

gramma hebben belemmerd of bevorderd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen / aandachtspunten over het PREVENTIEPROGRAMMA in het alge-

meen: 
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Bijlage 4 Programmaresultaten 

Geestelijke gezondheid 

In de beginjaren van ZonMw bleek dat op het terrein van de GGZ te weinig traditie bestond 

van samenwerking tussen wetenschappelijk onderzoekers en mensen uit de praktijk. Dat 

betekende dat projectvoorstellen die bij ZonMw werden ingediend vaak niet voldeden aan 

de criteria die ZonMw hanteert om projecten te honoreren.  

 In een literatuurstudie is daarom nagegaan wat bekend is over de effectiviteit van pre-

ventieve activiteiten bij psychische stoornissen. Met wetenschappers en praktijkwerkers 

zijn aanbevelingen opgesteld voor de meest geschikte vormen van onderzoek en de be-

langrijkste onderzoeksthema’s op het gebied van psychische en gedragsstoornissen. Dit 

heeft onder meer geleid tot het instellen van een fellowship, een persoonsgebonden sub-

sidie om de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek te versterken. 

 Uit onderzoek van een aanpak (‘pakketinterventie’) voor depressie die meer tijd van de 

huisartsen vergt dan een zelfhulp, is gebleken dat het voor de huisarts, gezien de be-

schikbare capaciteit, een te grote belasting met zich meebrengt. 

 Voor ouderen met milde depressieve klachten is de cursus ‘omgaan met depressie’ effec-

tief gebleken om de neerwaartse spiraal van hun depressie te doorbreken. Mede dankzij 

financiering van ZonMw is de cursus in veel meer regio’s gegeven dan voorheen. Ook is 

door scholing van begeleiders de kwaliteit van de cursus verbeterd en is er een – op ef-

fectiviteit geteste - variant ontwikkeld voor Turkse en Marokkaanse ouderen. 

 Voor nabestaanden van suïcideplegers werd een ‘laagdrempelig’ aanbod ontwikkeld om 

hen bij te staan in de periode na de zelfmoord, voor bredere invoering in het GGZ-veld 

in het Tweede Preventieprogramma. 

 In een project is onderzocht waarom het vaak zo lang duurt voordat kindermishandeling 

wordt gemeld bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De resultaten van het 

onderzoek zijn gebruikt bij een voorlichtingscampagne die medio 2003 is gestart en om 

mensen te stimuleren om vaker en sneller te melden. ZonMw zou tevens de effectiviteit 

van deze voorlichtingscampagne onderzoeken. 

 Effectiviteit van de zogenaamde vijfsporenaanpak bij pesten: de eerste uitkomsten zijn 

dat deze aanpak effectief is. 

 In een eerste onderzoek naar de effectiviteit van een programma dat kinderen wil leren 

beter om te gaan met stress werden geen gunstige effecten gevonden. 

 Het Preventie Programma van ZonMw financiert de campagne ‘Drank maakt meer kapot 

dan je lief is …’. 

 Het project “Grip op je dip online” uit het Tweede Preventieprogramma is een online cur-

sus voor jongeren van 16 tot 25 jaar gericht op moeilijk te bereiken jongeren met psy-

chische problemen. De interventie werkt en is een succesvol voorbeeld wat betreft maat-

schappelijke impact. Dankzij uitgebreide lobby/druk vanuit de Tweede Kamer heeft VWS 

voor twee jaar een subsidie voor deze anonieme e-mental health interventie gereser-

veerd. Momenteel is VWS bezig een structurele regeling te ontwerpen om te voorzien in 

de financiering van anonieme e-mental health. Grip op je dip online heeft met de posi-

tieve projectresultaten tevens bijgedragen aan het bewerkstellingen van deze subsidie1. 

                                                        
1 ZonMw (2009) Ingrediënten voor publieke gezondheid: Resultaten uit de ZonMw Preventieprogramma’s 
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 Verbeterde signalering van psychosociale problematiek bij kinderen van 7-12 jaar door 

de JGZ door middel van een intelligent computer gestuurd systeem voor afname van 

korte vragenlijsten. Eén van drie vragenlijsten is het meest effectief gebleken, de 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Naar aanleiding van het onderzoek koos 

GGD Nederland (verantwoordelijk voor de JGZ 4-18 jaar) voor de SDQ bij de periodieke 

onderzoeken van 7-jarigen. De vragenlijst voldoet goed en wordt ook ingezet door de 

Bureaus Jeugdzorg. Inmiddels gebruikt zo’n driekwart van alle JGZ-instellingen de SDQ, 

en ook steeds meer bij andere leeftijdsgroepen1. 

 Een screeningsintrument dat het risico op depressie en langdurig verzuim vaststelt bij 

werknemers plus een preventieve interventie, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie 

en probleemoplossende therapie zijn ontwikkeld en vervolgens getest bij werknemers 

van een grote bank. Ze bleken langdurig verzuim effectief te voorkomen en depressieve 

klachten te verminderen (PP2)2. 

 Hoe vergroot je het bereik van interventies: Hoewel veel interventies voor depressiepre-

ventie effectief blijken, doet maar 1% van de potentiële deelnemers mee (o.a. resultaten 

PP3). De VU Amsterdam onderzoekt nu waarom dat zo is (2012, resultaten bekend in 

2015)3. 

 

Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding 

Roken 

 Voorlichtingscampagnes zodat meer mensen met behulp van een effectieve methode 

proberen te stoppen. Onderzoek heeft uitgewezen dat zonder ondersteuning slechts 7% 

van alle stoppogingen succesvol is. Stoppogingen waarbij wel gebruik wordt gemaakt 

van één of andere vorm van ondersteuning hebben twee tot driemaal beter resultaat. 

 Binnen Preventieprogramma gefinancierde campagnes om mensen te bewegen minder te 

roken in de buurt van kinderen van nul tot vier jaar zijn succesvol gebleken (Roken, niet 

waar de kleine bij is). In 1996 rookte 41% van de ouders nabij een baby, in 1999 nog 

18%. Vanaf 2000 vond daarom een vervolgproject binnen ZonMw Preventieprogramma 

plaats4. 

 Binnen het Eerste Preventieprogramma werd de Minimale Interventiestrategie Stoppen-

met-roken (MIS) ontwikkeld voor 3 beroepsgroepen (huisartsen, cardiologen en verlos-

kundigen). In vervolgprojecten vanaf 2001 vond implementatie van Minimale Interven-

tiestrategie Stoppen-met-roken voor de Cardiologieafdeling (C-MIS) en voor de Verlos-

kundepraktijk (V-MIS). 

 Jarenlang investeren in onderzoek naar mogelijkheden om het aantal rokers terug te 

dringen leek in 2003 al vruchten te hebben afgeworpen, met verschillende methoden die 

verder verbeterd worden. Wat in 2003 nog ontbrak waren voldoende mogelijkheden om 

de opgedane kennis en ervaringen op grote schaal te implementeren. Dat zou niet alleen 

de nodige financiële middelen vergen, maar ook de medewerking en inzet van veel orga-

nisaties en praktijkwerkers in de gezondheidszorg. 

 Het project Smoke free teams uit het Eerste Preventieprogramma is effectief gebleken 

en geïmplementeerd op lokale schaal. Centraal staat een gezamenlijk niet-roken contract 

tussen de leden van een bestaand amateursportteam, hun trainer, een sportcoryfee en 

                                                        
1 ZonMw (2009) Ingrediënten voor publieke gezondheid: Resultaten uit de ZonMw Preventieprogramma’s. 
2 ZonMw Website Vierde Preventieprogramma. 
3 ZonMw Website Vierde Preventieprogramma. 
4 ZonMw (2009) Ingrediënten voor publieke gezondheid: Resultaten uit de ZonMw Preventieprogramma’s. 



 121 

de GGD1. Een vervolg naar bredere toepassing was beoogd maar een internet search be-

vestigt de realisatie hiervan niet.  

 Onderzoek heeft uitgewezen dat advies op maat via internet effectiever is dan algemene 

online adviezen, door toepassing van verschillende technieken tegelijk, zoals actieplan-

nen en feedback. Het stoppercentage is daardoor hoger dan bij oudere ‘computer 

tailoring’ die alleen feedback biedt. Stivoro heeft op basis hiervan een online stoppen-

met-rokenprogramma ontwikkeld voor volwassenen: de Stopsite. Deze zelfhulpmethode 

biedt informatie, oefeningen en een chatmogelijkheid. Iets meer dan 5% van de deelne-

mers is met succes gestopt met roken2. 

 

In 2011 werd hulp bij het stoppen met roken opgenomen in de basisverzekering. In relatie 

hiermee is STIVORO samen met KWF Kankerbestrijding gestart met de campagne ‘Echt 

stoppen met roken kan met de juiste hulp’3. Echter, in 2012 is besloten dat leefstijlinter-

venties als stoppen met roken en bijv. Beweegkuur niet (meer) zullen worden opgenomen 

in het Basispakket. Dit heeft mogelijk negatieve consequenties voor de schaal van toepas-

sing van gedragsgerichte preventieve interventies. 

 

Alcohol 

 De campagne ‘DRANK maakt meer kapot dan je lief is…’ maakte gebruik van een veel-

heid van activiteiten, zoals massamedia, websites en infolijn en een eigen boodschap en 

kanalen voor specifieke doelgroepen: volwassen mannen (‘Wat doet drank met u?’), jon-

geren (‘Ben jij sterker dan drank?’) en studenten tijdens de introductieweken (‘Ik ben 

zat…en wie ben jij?’). De campagnes zijn onder de bevolking bekend, worden gewaar-

deerd en leiden tot een toename van kennis over de nadelen van alcoholgebruik en de 

bestaande richtlijnen voor matig drinken. Ze leiden ook tot een kritische beschouwing 

van het eigen drinkgedrag. Onder volwassenen en studenten hebben de campagnes wel 

aantoonbaar effect op minder drinken, onder jongeren nog niet. Jarenlang campagne 

voeren tegen overmatig alcoholgebruik heeft resultaat in de periode van 1997 tot 2000 

geleid tot een afname van 17% onder mannen en 16% onder vrouwen. 

 Twee nieuwe websites ontwikkeld om alcoholgebruik te verminderen. De website 

‘www.drinktest.nl’ biedt advies-op-maat, een ook bij roken en voeding inmiddels be-

proefde methode. Drinktest.nl heeft een groot bereik: in 2006 150.000 bezoekers waar-

van 70% overmatig drinkt en iets meer dan 40.000 bezoekers maken de test. De site 

verwijst ook door naar MinderDrinken.nl.  

 Minderdrinken.nl heeft de eerste drie deelprogramma’s van het Preventieprogramma door-

lopen en is zowel in experimentele setting als in de praktijk effectief gebleken (significante 

daling aantal glazen alcohol per week). De site had in 2006/2007 ongeveer 30.000 unieke 

bezoekers4. In mei 2006 is MinderDrinken.nl vernieuwd, met extra tests in het voorberei-

dende traject een toevoeging van een ‘zelfhulpplus- module’, waarin deelnemers per e-mail  

vragen kunnen stellen aan een professional.’ MinderDrinken.nl wordt ook genoemd in de 

NHG-patiëntenbrief over alcohol. Naar schatting minderen jaarlijks vijfduizend overmatige 

drinkers door het advies-op-maat hun alcoholgebruik zelfstandig. 

 Uit een effectiviteitstudie van twee alcoholinterventies voor middelbare scholieren (‘Pre-

ventie van Alcoholgebruik onder Scholieren’ door Trimbos instituut ) bleek: alleen een 

                                                        
1 ZonMw PCP stukken Eerste Preventieprogramma. 
2 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
3 ZonMw website Vierde Preventieprogramma.. 
4 ZonMw (2009) Ingrediënten voor publieke gezondheid: Resultaten uit de ZonMw Preventieprogramma’s 
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gecombineerde interventie gericht op ouders EN jongeren vermindert het aantal jonge-

ren dat start met (zwaar) wekelijks drinken. Dat komt omdat de ouders anders gaan 

denken over alcoholgebruik en hun opvoeding aanpassen, samen met grotere zelfcontro-

le van de jongeren. Ook bleek dat de interventie vooral effectief is bij hoogrisicogroepen. 

De losse interventies hadden geen effect1. 

 

Veilig vrijen 

 Vermindering van condoomgebruik is onderbouwd door onderzoek uitgevoerd binnen het 

eerste Preventieprogramma van ZonMw: van alle mensen die aangeven wisselende sek-

suele partners te hebben gebruikte nog maar 57% altijd een condoom; 22% minder dan 

in vorige metingen. Het aantal mensen met wisselende partners dat nooit een condoom 

gebruikt steeg met 11%, net als het aantal mensen dat soms een condoom gebruikt. 

Onderzoek onder VMBO-scholieren, uitgevoerd in het kader van het uittesten van lesma-

teriaal, liet zien dat één op de drie VMBO-scholieren de laatste keer dat zij geslachtsge-

meenschap hadden geen condoom gebruikte. 

 Ander onderzoek toonde aan dat 74% van 1000 ondervraagden denkt bij onveilig vrijen 

kans te lopen op besmetting met een seksueel overdraagbare aandoening, waarvan 22% 

dit risico acceptabel vindt!  Deze nieuwe onderzoeksgegevens hebben geleid tot een in-

houdelijke herbezinning en nieuwe campagneboodschappen.  

 Het lespakket ‘Lang Leve de Liefde’ is een effectieve manier gebleken om jongeren voor 

te lichten over condoomgebruik. ZonMw stimuleert het gebruik van dit lespakket binnen 

het onderwijs. In 2001 werd het lespakket door 181 docenten van 83 scholen voor het 

eerst gebruikt. In een ander project werd onderzocht of een nieuwe versie van het les-

pakket, speciaal ontwikkeld voor VMBO-scholieren, even goede effecten heeft als het 

reeds bestaande lespakket. Het onderzoek toont aan dat dit lespakket veelbelovend is, 

zeker in combinatie met training van docenten. Vanaf 2009 is een nieuw pakket voor ha-

vo en vwo ontwikkeld, de bruikbaarheid in de brugklas is onderzocht en de aansluiting 

bij didactische ontwikkelingen (o.a. aanpassingen op gebied van nieuwe media).  

 Een grootschalig voorlichtingsproject in Rotterdam toonde aan dat het mogelijk is om 

samen met Antillianen en Arubanen zelf, activiteiten uit te voeren die de doelgroep 

waardeert en die leiden tot meer kennis over seksuele risico’s.  

 In PP2 is door GGD Rotterdam Rijnmond onderzocht hoe een online soa/hivtest gecom-

bineerd kan worden met een bestaande website2. De doelgroep is de Afro-Caribische 

gemeenschap, waar hiv en soa een groeiend probleem zijn (o.a. op basis van voorloper-

projecten uit PP1, zoals implementatiestudies en studies naar effectieve interventies 

voor HIV-positieven, manieren van counselling en Hep. B-gerelateerde counselling3). 

 Sense is een netwerk van regionale, laagdrempelige seksuele hulpverlening voor jonge-

ren. Sense bestaat uit spreekuren, een website en een telefonische hulpdienst. ZonMw 

heeft het onderzoek gefinancierd dat aan de basis stond van dit succesvolle project. GGD 

Rotterdam Rijnmond ontwikkelde in drie pilotregio's eerstelijnscentra voor seksuele en 

reproductieve gezondheid. In die eerstelijnscentra werd samenwerking opgebouwd tus-

sen GGD’en, abortusklinieken en andere betrokken organisaties. GGD Rotterdam-

Rijnmond ontving in 2010 een ZonMw-Parel voor het project. Op basis van de pilots ont-

wierp het ministerie van VWS een financiële regeling waarmee in 2009 in heel Nederland 

                                                        
1 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
2 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
3 ZonMw PCP stukken Eerste Preventieprogramma. 
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Sense-spreekuren werden opgezet1. Deze Sense-spreekuren, die door veel GGD’en en 

centra voor seksuele gezondheid zijn opgezet, zijn nu kosteloos toegankelijk voor jonge-

ren tot 25 jaar. Met consulten over hiv/soa, seksualiteit en onbedoelde zwangerschap. 

Met de lancering van website www.sense.info, eind maart 2009, kwam het Sense-project 

in een nieuwe fase. In 2010 lanceerde VWS een landelijke campagne zodat jongeren 

Sense beter zouden leren vinden. De Sense-website biedt interactieve informatie,  ver-

wijst naar een telefonische informatiedienst van Soa Aids Nederland. Hetzelfde team be-

antwoordt per e-mail vragen die jongeren via de website kunnen stellen. Ook is een live 

chat-mogelijkheid aan de website gekoppeld. In de eerste acht weken dat de site in de 

lucht was, waren er ruim 200 duizend nieuwe bezoekers2. 

Intussen is er binnen het Preventiekader een apart programma Seksuele gezondheid van de 

jeugd gericht op seksuele gezondheidsbevordering van jongeren van 10 tot 21 jaar3 (eerder 

zijn enkele projecten gefinancierd onder PP1 en PP3). 

Voeding en beweging 

 Ongeveer 60% van de totale bevolking beweegt te weinig. De totale invloed van voeding 

op het krijgen van kanker wordt geschat op maar liefst 35%. Voor hart- en vaatziekten 

is dit nog meer. Voor mensen tussen de twintig en zestig jaar is te weinig bewegen ver-

antwoordelijk voor bijna een kwart van alle hart- en vaatziekten, voor mensen boven de 

zestig jaar ligt dit percentage nog veel hoger. Inmiddels is 10% van de bevolking min-

stens 15 kilo te zwaar. 

 Onderzoek verricht naar aanleiding van de voedingscampagnes, heeft laten zien dat er 

op het gebied van voedingsgewoonten nog veel te verbeteren valt. Nog te weinig men-

sen hebben in de gaten dat ze onvoldoende groente en fruit eten.  

 ‘Nederland in Beweging’ is een netwerkcampagne waarbij 50% van de GGD-en en alle 

Provinciale Sportraden een handtekening hebben gezet onder een Handvest, waarmee ze 

beloven meer te gaan ondernemen om Nederland in beweging te krijgen. Het doel was 

lokale en regionale organisaties te ondersteunen bij het opzetten van activiteiten met 

ondersteuning van drie uitontwikkelde handboeken. De implementatie van ‘Fit en Fun’ 

verloopt moeizaam en krijgt geen vervolg. ‘Kies voor Hart en Sport’ is wel succesvol. 

 GALM-projecten zijn erin geslaagd om de groep inactieve ouderen in Groningen in bewe-

ging te krijgen.  

 Onderzoek heeft aangetoond dat advies-op-maat meer effect op het gedrag heeft dan 

algemene voorlichting of bestaande vormen van zelftesten. Dat kan invloed hebben voor 

het opzetten van grote publiekscampagnes. 

 Onder andere in vervolg op bovenstaande bevinding, is, om het probleem van overge-

wicht onder jongeren aan te pakken, een Online advies-op-maat programma getest (VE-

TisnietVET). Leerlingen kregen hierbij individuele adviezen o.b.v. de informatie die zij 

invoerden over hun eigen gedrag. De interventie is getest onder 900 scholieren en had 

een positief effect: programmadeelnemers aten minder snacks en meer groente dan de 

controlegroep4. 

                                                        
1 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
2 ZonMw (2009) Ingrediënten voor publieke gezondheid: Resultaten uit de ZonMw Preventieprogramma’s. 
3 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
4 ZonMw (2009). Ingrediënten voor publieke gezondheid. : Resultaten van de ZonMw Preventieprogramma’s. 
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Overgewicht 

 Overgewicht is het gevolg van veel factoren: leefstijl, sociale en fysieke leefomgeving, 

biologische- en gedragsfactoren en levensfase. Bestrijding van overgewicht is alleen ef-

fectief als al deze factoren in onderling verband worden aangepakt (inventarisaties en 

programmeringstudies Overgewicht PP2 en PP3, met thematische vervolgstudies)1. 

 Consortium Integrale Aanpak Overgewicht jeugd: CIAO (PP3). Daarom is in 2009 een 

gericht preventietraject opgezet voor overgewicht bij de jeugd. Vier Academische Werk-

plaatsen Publieke Gezondheid en één Academische Thuiszorgwerkplaats startten een 

samenwerkingsverband: het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO)2. 

 Uit een proefimplementatie en effectstudie van een School snack- en frisdrankenautoma-

tenproject – i.s.m. fabrikant Mars - bleek een positief effect van extra aanbod van pro-

ducten met weinig calorieën: in vergelijking tot controlescholen een verdubbeling van de 

verkoop van 20% naar 40%, zowel bij snacks als frisdranken. Prijsverlaging en labels 

voegden weinig extra toe aan het positieve effect. Leerlingen gingen niet vaker alsnog 

tussendoortjes met veel vet en suiker buiten de school kopen3. Actieve betrokkenheid 

van de schooldirectie is essentieel. Ervaringen uit het project, onder meer te vinden op 

de website Automatischgezonder.nl, zijn gebruikt voor het online lespakket Weet wat je 

Eet en voor het project De Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum. 

 Ook op het gebied van overgewicht zijn verschillende projecten gestart waarbij de in-

vloed van ouders centraal staat4. 

 

Hart- en vaatziekten 

 In het IMPALA-project worden leefstijladviezen-op-maat gegeven in de huisartsenprak-

tijk. IMPALA is een instrument en hulpmiddel voor het toepassen van de NHG-standaard 

Cardiovasculair risicomanagement, een richtlijn voor huisartspraktijken. IMPALA wordt 

gekenmerkt door ‘shared decision making’: de patiënt kiest samen met de ondersteuner 

welke risicofactoren hij wil aanpakken en hoe hij dit doet. Het project ontving in 2009 

een Parel van ZonMw5 vanwege de bredere toepasbaarheid; ook bij andere (risicofacto-

ren voor) chronische aandoeningen is de combinatie van risicocommunicatie, motiveren-

de gespreksvoering, keuzehulpen en shared decision making een goede manier om we-

tenschappelijk onderbouwde zorg te bieden met voldoende respect voor de keuzevrijheid 

van de patiënt6. In hoeverre toepassing op bredere schaal is gerealiseerd, is anno 2012 

echter niet bekend. 

 Het ‘PreventieConsult’ is een pilot voor betere opsporing van mensen met hart- en vaat-

ziekten, diabetes en nierziekten, ontwikkeld door verschillende betrokken partijen, 

waaronder de Hartstichting en het Nederlands Huisartsen Genootschap. Volgens onder-

zoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) is dit 

preventieconsult haalbaar in de praktijk. Het preventieconsult kan worden toegepast 

door huisartsen of bedrijfsartsen7. 

 

                                                        
1 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
2 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
3 ZonMw (2009). Ingrediënten voor publieke gezondheid. : Resultaten van de ZonMw Preventieprogramma’s. 
4 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
5 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
6 ZonMw website: Parel voor preventief project in de huisartspraktijk 

7 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
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Veiligheid 

 Jaarlijkse campagnes vanaf 1997 om ouders voor te lichten over de risico’s die hun kin-

deren in het dagelijkse leven lopen hebben resultaat gehad. Kinderveiligheid is een be-

langrijk onderwerp geworden (zie kopje Jeugd in deze bijlage). 

 De campagne ‘Sport Blessure Vrij’ heeft tal van activiteiten ondernomen om per sport 

gerichte preventieve maatregelen in te voeren. 

 

Effectiviteit van massamediale campagnes 

 ZonMw heeft erop toegezien en gestimuleerd dat leefstijlcampagnes werden uitgevoerd 

op een manier die zinvol is, in samenhang met andere activiteiten en met aantoonbare 

resultaten. Bijvoorbeeld door voorwaarden te stellen aan de financiering van campagnes 

en door de dialoog aan te gaan met de organisaties die voor de campagnes verantwoor-

delijk zijn. Meer en meer kunnen de leefstijlcampagnes laten zien dat zij daadwerkelijk 

gunstige resultaten boeken. 

 ZonMw heeft eisen gesteld aan het expliciteren en controleren van doelen. Elke campag-

ne moest vooraf duidelijk maken wat zij wilde bereiken en hoe, en moest achteraf aan-

tonen of de doelen daadwerkelijk bereikt zijn. Evaluaties moesten leiden tot verbetering 

van de campagnes voor de daaropvolgende jaren. Maar evaluaties moesten zo mogelijk 

ook leiden tot meer algemene kennis over het ontwikkelen van campagnes en over ma-

nieren om campagnes te onderbouwen en te onderzoeken. 

 

Naast aandacht voor het ontwikkelen van effectieve gvo-methodes en de implementatie er-

van, is in het eerste Preventieprogramma inzicht verworven over (on)gezond gedrag en de 

beïnvloedingsmogelijkheden er van. Die inzichten waren nodig voor het kansrijk ontwikke-

len van gvo-interventies. Bijvoorbeeld: weten waarom ouderen niet willen of kunnen mee-

doen met beweegprogramma’s, maakt het mogelijk hen een aanbod te doen waar ze wel 

aan willen deelnemen. Uit onderzoek werd ook bekend dat de effectiviteit groter is als in-

terventies in combinatie worden aangeboden (dus massamediale campagnes in combinatie 

met de beschikbaarheid van bijvoorbeeld een cursus en goedkope condooms) en bij voor-

keur doelgroepgericht.  

 

Kennis over gezond gedrag en over de mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding was er, 

mede dankzij het eerste Preventieprogramma volop. Volgens ZonMw reden genoeg om in 

het tweede Preventieprogramma veel aandacht te vragen voor de ontwikkeling en uitvoe-

ring van methodes die op effectieve wijze gedrag beïnvloeden.  

 

Binnen vervolg Preventieprogramma’s bleek uit een studie van Stivoro en het Trimbos-

instituut dat opvoedadviezen rond roken-, alcohol- en drugsgebruik beter op elkaar afge-

stemd kunnen worden. Een betrokken, grenzenstellende opvoedstijl bleek daarbij effectief 

te zijn voor zowel roken als alcohol- en drugsgebruik. Differentiatie naar middel en ken-

merken van het kind blijft noodzakelijk1. 

                                                        
1 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
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Allochtonen 

Bij de start van het ZonMw-Preventieprogramma was er nog maar heel weinig bekend over 

het gezondheidsgedrag van allochtonen en hun redenen daarvoor. Die gegevens zijn voor 

ZonMw wel belangrijk om in de toekomst effectieve preventieactiviteiten te kunnen opzet-

ten. De gezondheidstoestand van de meeste groepen allochtonen in ons land is in een aan-

tal opzichten beter dan van autochtonen, maar de gezondheid van sommige groepen al-

lochtonen is over het algemeen genomen slechter dan die van autochtonen. Het eerste Pre-

ventieprogramma heeft vooral aangetoond dat toegespitst informatie verzamelen, gericht 

zoeken naar beïnvloedbare determinanten en interventies op maat aanbieden, het meest 

effect oplevert als het gaat om het verbeteren van de positie van allochtonen in de preven-

tieve gezondheidszorg.  

 

Vijf jaar onderzoek leverde een aantal inzichten op om voorlichting- en preventieactivitei-

ten aan te passen en in te zetten, zoals: 

 Alcoholgebruik: Allochtonen drinken minder dan Nederlanders maar de jongeren meer 

dan de ouderen.  Gezien de onderzoeksgegevens en de geschetste toekomstverwachting 

wordt er bij voorlichting aan allochtonen op aangedrongen weinig te blijven drinken; 

 Bij aanvang van het preventieprogramma waren er geen gegevens over het rookgedrag 

per allochtonengroep. Resultaten van promotieonderzoek ‘Roken onder allochtonen’: Al-

lochtonen roken over het algemeen ook minder dan Nederlanders, met uitzondering van 

Turken. Een andere bevinding is dat ouders meer bij deze antirook-activiteiten van al-

lochtone jongeren moeten worden betrokken. In navolging op deze bevindingen is een 

project opgezet in de vorm van een community-based interventie in Rotterdam, gericht 

op Turken. Dit had echter weinig effect op het rookgedrag. In vervolg op het promotie-

onderzoek zijn daarnaast verschillende andere initiatieven opgezet die specifiek op groe-

pen allochtonen zijn gericht1.  

 Onder allochtonen zijn al meer besmettingen met HIV en andere seksueel overdraagbare 

aandoeningen en het condoomgebruik onder allochtone groepen lag al lager dan dat van 

autochtonen. Gebleken is dat het bij preventieactiviteiten gericht op condoomgebruik 

onder allochtonen belangrijk is om goed rekening te houden met de specifieke kenmer-

ken van deze doelgroep. Successen zijn: 

 Een breed opgezet communityproject in Rotterdam is er in geslaagd om samen met 

de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap voorlichting te geven over de risico’s van 

onveilige seks. Het programma is inmiddels ingebed in het preventiepakket van de 

GGD Rotterdam e.o.  

 Lespakket ‘Lang Leve de Liefde’ werd binnen het ZonMw-Preventieprogramma aange-

past aan etnische en sekseverschillen en werkt goed. 

 Een programma om oudere Turken ertoe aan te zetten om meer te bewegen heeft wisse-

lende resultaten opgeleverd: ouderen gingen niet meer bewegen door het programma, 

maar hun psychische gezondheid verbeterde wel. 

 Van een zwangerschapscursus uit Amsterdam is aangetoond dat deze, onder voorwaar-

den, succesvol is. Ander onderzoek liet zien dat in een achterstandswijk in Amsterdam 

96% van de Turkse en Marokkaanse ouders het consultatiebureau bezoekt en daar heel 

tevreden over is. 

                                                        
1 ZonMw Ingrediënten voor Publieke Gezondheid. 
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 Uit onderzoek is gebleken dat allochtonen even vaak als autochtonen gebruik maken van 

de griepprik, mogelijk omdat deze in de huisartsenpraktijk wordt verstrekt. De huisarts 

is voor allochtonen een toegankelijke en veel bezochte zorgvoorziening. Dat kan een 

aandachtspunt zijn voor andere preventie- en vaccinatieprogramma’s voor allochtonen. 

 De succesvolle cursus ‘Omgaan met depressie’ die al op veel plaatsen in het land voor 

autochtonen wordt gegeven is beschikbaar gemaakt voor Turken en Marokkanen met 

eerste generatieproblematiek, in hun eigen taal. 

 Onderzoek heeft uitgewezen dat allochtone volwassenen vaker dan autochtonen hart- en 

vaatziekten krijgen. Dat heeft onder meer te maken met genetische aanleg, leefgewoon-

ten en een ongunstige sociaal-economische positie. Vooral bij de Surinaams-

Hindoestaanse gemeenschap komen relatief vaak hoge bloeddruk, overgewicht en vooral 

diabetes voor1. 

 

Diabetes mellitus 

 Omdat bepaalde groepen een verhoogd risico hebben op diabetes richtte de Campagne 

‘Kijk op diabetes’ zich op bereiken risicogroepen, waaronder allochtonen. In een ver-

volgproject werd ingezet op het van bereiken intermediairs (vooral huisartsen) bij op-

vangen van risicogroepen. De campagne is bekend geworden onder huisartsen, maar 

niet bekend is hoeveel huisartsen en andere zorgverleners uit de eerste lijn gebruik-

maakten van ondersteuning vanuit de campagne en hoeveel mensen zich door de huis-

arts hebben laten testen. Een belangrijke issue is de vergoeding voor deze preventieve 

huisartsactiviteiten door zorgverzekeraars, bijvoorbeeld door opname in de Zorgstan-

daard Diabeteszorg2.  

 Onder Hindoestaanse Surinamers komt relatief veel diabetes voor. Een screeningproject 

gecombineerd met leefstijlinterventie onder de doelgroep, via huisartsenpraktijken in 

Den Haag, heeft geleid tot aanscherping van de interventie3.  

 

Infectieziekten 

Preventieprogramma heeft bijgedragen aan nieuwe inzichten, bijvoorbeeld het aanpassen 

van het kinkhoestvaccin en zicht op de kosteneffectiviteit van de griepvaccinatie. Me-

ningokokken C-vaccinatie is aan het RijksVaccinatie Programma (RVP) toegevoegd, over 

pneumokokkenvaccinatie liep de discussie nog. Andere nieuwe inzichten over infectieziek-

ten en vaccinatie zouden in het Tweede Preventieprogramma verder opgepikt kunnen wor-

den, bijvoorbeeld. 

 Uit een project dat cijfers en achtergronden onderzocht van hiv-besmetting onder 1600 

in Nederland wonende Surinamers, Antillianen en Afrikanen bleek maar liefst 1% van de 

onderzochte groep hiv-positief te zijn. 

 Preventieve interventies voor specifieke risicogroepen zijn ontwikkeld en uitgetest 

 Voor sommige soa’s zijn epidemiologische gegevens verzameld waarop een interventie-

beleid kan worden geënt 

 Met betrekking tot hepatitis C is veel aandacht besteed aan bijscholing van artsen om 

vroegtijdig ingrijpen en behandeling mogelijk te maken. Op termijn moet dit leiden tot 

kostenreductie en minder lange wachtlijsten voor levertransplantatie. 

                                                        
1 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
2 ZonMw (2009) Ingrediënten voor publieke gezondheid: Resultaten uit de ZonMw Preventieprogramma’s. 
3 Ibid. 
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 Uit onderzoek (gefinancierd onder PP1) waarom implementatie van preventieve soa/hiv-

interventies niet altijd soepel verloopt kwamen de volgende aanbevelingen voort: er 

moet planmatig en systematisch worden voorbereid, ownership, samenwerking en stra-

tegische kwaliteiten bij alle betrokken partijen zijn belangrijk en kortlopende financie-

ringsrondes zorgen vaak voor continuïteitsproblemen1.   

 

Rijksvaccinatieprogramma: 

 Grote vooruitgang is geboekt met de ontwikkeling van een nieuw vaccin tegen tubercu-

lose. 

 Uit projecten gefinancierd onder PP1 en PP3 (verbeteren van de toegankelijkheid van TB-

testen, effectiviteit en kosteneffectiviteit van screening bij migranten2) is gebleken dat 

de screening van immigranten (kosten)effectiever kan. Dat geldt mogelijk ook voor de 

algemene tuberculosebestrijding3. TB in Nederland neemt over het algemeen af, er zijn 

nieuwe screeningsmethoden beschikbaar en de bestrijding regionaliseert. KNCV Tubercu-

losefonds bestudeert (2012) i.s.m. bestrijdingspartners of het totaalpakket aan activitei-

ten nog (kosten)effectief is. 

 Resultaten uit onderzoek hebben laten zien dat de griepprik bescherming biedt tegen 

griep en de gevolgen daarvan, vooral onder 65-74 jarigen. 

 Projecten in het ZonMw-Preventieprogramma hebben laten zien dat voorlichting over 

vaccinaties goed moet zijn afgestemd op de doelgroep: heteroseksuelen die zelf of waar-

van partner uit een endemisch land komt, mannen die seks hebben met mannen (MSM), 

prostituees en druggebruikers. Vaccineren op locatie werkt beter dan mensen uitnodi-

gen4. 

 Hepatitis B: 

 Voor mensen die in de zorg werken werd gevonden dat zij onvoldoende overtuigd zijn 

van de noodzaak van vaccinatie tegen hepatitis B. 

 Landelijke implementatie door GGD Nederland van “Maatwerk” hepatitis B vaccinatie-

campagne vanaf 2002 (nu nog coordinator van vaccinatie), gefinancierd binnen Zon-

Mw Preventieprogramma. Tussen 2002 en 2009 kregen ruim 91 duizend mensen een 

eerste vaccinatie, waarvan 43% heteroseksuelen, 27% MSM, 16% drugsgebruikers en 

13% prostituees. Een aanwijzing voor het effect is de afname van het aantal acute 

meldingen van hepatitis B door MSM. In 2007 lag dat 27% lager dan in 2003. Overi-

gens waren veel MSM (ook) buiten deze campagne om al gevaccineerd. Andere effec-

ten: samenwerking van GGD’en met nieuwe partners op het terrein van infectieziek-

tebestrijding. En de gratis vaccinatie heeft GGD’en betere toegang tot de prostituees 

gegeven, belangrijk voor o.a. soa-preventie.  Het Maatwerk-implementatieproject 

ontving een ZonMw parel5. 

 Bij de vaccinatie tegen hepatitis B is in het Preventieprogramma een doorbraak be-

reikt. In plaats van de gebruikelijke drie, zijn hoogstwaarschijnlijk twee vaccinaties 

voldoende. Dat zorgt voor lagere kosten en een betere therapietrouw, maar biedt ook 

mogelijkheden voor vaccinatie op bredere schaal. 

                                                        
1 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
2 ZonMw Projectendatabases . 
3 ZonMw website Vierde Preventieprogramma 
4 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
5 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
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 De Gezondheidsraad adviseerde in 2009 voor algemene hepatitis B vaccinatie (o.a. 

effectiviteits- en evaluatieonderzoeken uit PP1 hebben hierbij een rol gespeeld)1. 

Voortaan krijgen alle kinderen die geboren zijn op of na 1 augustus 2011 een inenting 

tegen hepatitis B aangeboden. De minister van VWS volgt daarmee het advies op van 

de Gezondheidsraad om de inenting op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma 

(RVP)2.  

 

Voorschrijfgedrag antibiotica bij luchtweginfecties:   

 Dit project had tot resultaat dat een jaar en twee jaar na de start van het project de 

groep deelnemende huisartsen 12% minder antibiotica voorschreef dan een vergelijkba-

re groep die de interventie niet had doorlopen. Patiënten die minder met antibiotica 

werden behandeld, waren niet minder tevreden over hun behandeling dan de patiënten 

die wel antibiotica kregen. In een vervolgproject van het UMC Utrecht en NHG wordt de 

interventie geïntegreerd in een groot, landelijk kwaliteitsbewakingsproject van het NHG. 

Het UMC onderzoekt of de interventie, zo toegepast, nog steeds effectief is3. 

 

Intussen is binnen het ZonMw Preventiekader een apart programma ingericht voor Infectie-

ziekten en een apart programma voor Q-koorts4. 

 

Jeugd 

Het Eerste Preventieprogramma heeft informatie opgeleverd over risico´s en risicogroepen 

wat betreft zwangerschap en geboorte, over kansen en belemmeringen bij implementatie. 

Over gezonde zwangerschap is informatie verzameld en vertaald in ‘leefstijladviezen’ (foli-

umzuur, door richtlijnen voor voorlichting over borstvoeding wordt langer borstvoeding ge-

geven).  

 

Resultaten van projecten gericht op zwangerschap en screening voor en na de geboorte: 

 Cijfers wijzen uit dat onder allochtone zwangeren meer vroeggeboorten en zuigelingen-

sterfte voorkomt.  

 Gebleken is dat inschakeling van Voorlichters Eigen Taal en Cultuur grenzen heeft: op som-

mige terreinen is het noodzakelijk dat de voorlichting wordt uitgevoerd door (para)medici. 

 ZonMw stimuleert brede uitvoering van een zwangerschapscursus voor zwangere alloch-

tone vrouwen in Nederland. 

 Dankzij twee projecten is een methode om kinderen met gehoorstoornissen vroeg op te 

sporen landelijk geimplementeerd. In plaats van na achttien maanden kan de diagnose 

nu direct na de geboorte worden gesteld, waardoor behandeling eerder kan beginnen en 

effectiever is. Daarmee kunnen veel problemen in de (taal)ontwikkeling van het kind 

worden voorkomen. 

 Het aantal kinderen met coeliakie blijkt 10 maal groter te zijn dan tot nu toe bekend 

was. Een onderzoek in het ZonMw-Preventieprogramma toonde aan dat 1:2000 kinderen 

van twee tot vier jaar coeliakie heeft. Voordat een besluit kan worden genomen over de 

wenselijkheid van een landelijk screeningsprogramma zijn meer gegevens nodig, onder 

andere over de kosteneffectiviteit. 

                                                        
1 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
2 RIVM website. Hepatitis B-inenting voor alle kinderen. 27-06-2011. 
3 ZonMw (2009). Ingrediënten voor publieke gezondheid. : Resultaten van de ZonMw Preventieprogramma’s. 
4 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
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Onder het Eerste, Tweede en Derde Preventieprogramma is een veelheid aan projecten op 

het gebied van Zwangerschap en geboorte gefinancierd en is de onderzoeksagenda Zwan-

gerschap en geboorte opgesteld. Vervolgens is binnen het Preventiekader een apart pro-

gramma Zwangerschap en geboorte gestart1. 

 

Veiligheid: 

Vooral kinderen tot vier jaar zijn betrokken bij privé-ongevallen. Jaarlijks heeft ruim 

61.000 van hen daardoor een ziekenhuisbehandeling nodig. Elk jaar overlijden 48 nul- tot 

vierjarigen aan de gevolgen van een privé-ongeval. 

 Vanaf 1997 is de campagne ‘Laat je niet verrassen’ voor een belangrijk deel door ZonMw 

gefinancierd. Vanaf de start van de campagnes is een kentering ten goede merkbaar in 

de stijgende trend ongevallen. Het aantal ongevallen met kinderen is mede dankzij de 

campagnes afgenomen 

 Na een start met een algemeen thema zijn campagnes gevoerd over ‘vallen’, ‘veilig ver-

voer’, ‘vergiftiging’ en ‘verdrinking’, via intermediairen. In totaal 30% van alle ouders 

gaf vervolgens aan door intermediairen te zijn voorgelicht over veiligheid. Mede door 

ZonMw kon de campagne zich ontwikkelen tot een volwaardige campagne met verschil-

lende typen activiteiten en producten die steeds meer zijn gebaseerd op onderzoeksre-

sultaten. Kinderveiligheid staat inmiddels hoog op de agenda van ouders: 75% van de 

ouders praat met anderen over kinderveiligheid. Het nemen van maatregelen om onge-

vallen te voorkomen vindt 90% van de ouders belangrijk. Het aantal ouders dat aangeeft 

voldoende te weten over kinderveiligheid is toegenomen. Tegelijkertijd werd bekend dat 

meer ouders zelf op zoek gaan naar meer informatie over kinderveiligheid. 

 

Kindermishandeling 

 Op het gebied van kindermishandeling heeft ZonMw onderzoek gestimuleerd naar facto-

ren die van invloed zijn op de periode tussen het begin van kindermishandeling en het 

melden daarvan bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Gemiddeld duurt dat 

drie jaar. Opvattingen over ‘het recht om je ermee te bemoeien’, en de mate van isole-

ment van het gezin zijn factoren die invloed hebben op deze periode. Voor professionals 

werd gevonden dat zij eerder ingrijpen als ze deskundigheidsbevordering hadden gehad. 

Deze bevindingen zijn verwerkt in een voorlichtingscampagne die het melden van kin-

dermishandeling moet verbeteren. 

 Literatuurstudie naar effectieve activiteiten om kindermishandeling te voorkomen heeft 

aangetoond dat vooralsnog alleen van langdurige huisbezoeken is vastgesteld dat het 

daadwerkelijk leidt tot minder kindermishandeling. 

 

JGZ: 

 Nieuwe standaarden ‘visus’ en ‘scoliose’ zijn ontwikkeld en de standaarden ‘kindermis-

handeling’en ‘hartafwijkingen’ waren in ontwikkeling. 

 Uitgebreid onderzoek binnen de jeugdgezondheidszorg heeft uitgewezen dat standaarden 

hoog worden gewaardeerd maar nog relatief weinig worden gebruikt. Een breed uitge-

werkt raamplan zou daarom moeten leiden tot een betere in- en uitvoering van de stan-

daarden. 

 

                                                        
1 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
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Schoolgezondheidsbeleid: 

 Er zijn vorderingen gemaakt om scholen en gezondheidszorg dichter tot elkaar te bren-

gen. Dit is onder andere te danken aan het opzetten van het landelijk platform schoolge-

zondheidsbeleid. Er is inzicht gekomen in wat scholen aan schoolgezondheidsbeleid doen 

en willen doen en er is overzicht ontstaan van het totale aanbod vanuit de gezondheids-

zorg. Dit aanbod is nog te divers en te weinig op effectiviteit onderzocht. 

 Er zijn grote vorderingen gemaakt met het up-to-date maken en digitaliseren van vra-

genlijsten die door de GGD kunnen worden afgenomen om inzicht te krijgen in de ge-

zondheid van leerlingen, klassen of hele schoolpopulaties. Succesvol is een project waar 

leerlingen van de middelbare school op de computer een vragenlijst invullen en direct 

antwoord krijgen in de vorm van informatie en advies over hun gezondheid(sgedrag). 

Ook het standaardiseren van de gegevensverzameling op landelijk niveau voor alle 0-19 

jarigen vordert gestaag. 

 Door lespakketten en schoolprogramma’s te onderzoeken op effectiviteit komen er 

steeds meer programma’s beschikbaar waarvan bewezen is dat ze daadwerkelijk werken.  

 

De effectiviteitsvraag werd voor veel jeugdprojecten in het Eerste Preventieprogramma po-

sitief beantwoord. De weg naar implementatie van die effectieve interventies lag daarmee 

open, “al komen daarmee nieuwe problemen in zicht, want implementeren is ook in dit veld 

complex”. 

 

Geestelijke gezondheid jeugd 

Kinderen van verslaafde of psychisch zieke ouders hebben 50% meer kans op latere (psy-

chische) problemen. Voor deze KOPP-kinderen ('kinderen van ouders met psychiatrische 

problemen') zijn diverse programma’s ontwikkeld. Voorbeelden zijn1: 

 'Piep zei de muis' (PP3), een club waar 4- tot 8-jarige kinderen met elkaar kunnen spe-

len en praten. De evaluatie wijst erop dat de kinderen inderdaad weerbaarder en sociaal 

vaardiger worden. Of groepssessies voor kinderen van 8 tot 12 jaar ook effectief zijn, 

wordt onderzocht door het UMC St. Radboud.  

 Ouders met verslavingsproblemen en hun kinderen kunnen samen meedoen aan de cur-

sus Gezin aan Bod (PP3). In deze cursus staan communicatie en opvoeding centraal. Ge-

zin aan Bod is ontwikkeld door het Trimbos-instituut met financiële steun door ZonMw, 

en is afgeleid van het Amerikaanse Strengthening Families Program. Proefprojecten heb-

ben bewezen dat de interventie goed uitvoerbaar is en tot positieve resultaten leidt 

 ‘Kopstoring’ (PP3) is een cursus voor jongeren tussen 16 en 25 jaar die ouders hebben 

met verslavings- en/of psychische problemen. De cursus wordt online, in groepsverband 

gegeven. De cursus blijkt de kinderen te helpen: ze worden bijvoorbeeld sociaal vaardi-

ger, en ze zijn minder negatief. Of de cursus ook kosteneffectief is, wordt nu onderzocht 

door Maastricht UMC+. De resultaten van dit onderzoek worden in 2014 verwacht. 

 

Armoede en gezondheid van kinderen: 

 Omdat geldgebrek een belemmering kan zijn voor gezond gedrag of de gezondheid van 

kinderen. bekeek GGD West-Brabant samen met de sociale dienst of de gemeente kon 

helpen met een (tijdelijke) bijdrage. Een kleine bijdrage bleek een grote impact op een 

gezin te kunnen hebben. Omdat steeds meer GGD’en, thuiszorgorganisaties en sociale 

diensten belangstelling toonden voor het project, heeft GGD West-Brabant de ervaringen 

                                                        
1 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
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systematisch beschreven in een handboek. Een proefversie daarvan is in drie gemeenten 

getest en ook andere gemeenten gingen spontaan met het project aan de slag. Daarbij 

bleken wel aanvullende training en advisering van medewerkers van JGZ en sociale 

dienst nodig. De interventie is opgenomen in de NJI databank effectieve jeugdinterven-

ties en de database van het Centrum Gezond Leven van het RIVM. Voor brede imple-

mentatie zou een landelijk werkende organisatie de interventie onder haar hoede moe-

ten nemen, om te zorgen voor het actueel houden van informatie op internet en het sti-

muleren van uitwisseling tussen gemeenten1. 

 

Gehoor 

Uit onderzoeken gefinancierd door ZonMw blijkt dat2: 

 Opvoedingsondersteuning op het gebied van uitgaansgedrag van jongeren mogelijkhe-

den biedt voor een geïntegreerde aanpak van gehoorschade, roken, drinken, blowen en 

seksualiteit. 

 In vervolg op de pilotcampagne ‘Sound Effects’ (PP3: VIMP) nu een integrale aanpak van 

gehoorschadepreventie voor GGD’en beschikbaar is. Deze staat geregistreerd bij het CGL 

als theoretisch goed onderbouwd. 

 Met de Entertainment-Education strategie aansprekende, herkenbare verhalen zijn ont-

wikkeld als middel en platform om leefstijlthema's onder jongeren te bespreken. Deze 

zijn te zien op www.SndBites.nl.  

 

Binnen ZonMw zijn aparte programma’s ter verbetering van de jeugdgezondheidszorg.  

 

Ouderen 

In het preventieprogramma is aangetoond dat alert opsporen van symptomen voor hart- en 

vaatziekten, diabetes, kanker, depressie, incontinentie, osteoporose en obstipatie op mid-

delbare leeftijd, vroegbehandeling mogelijk maakt en verergering kan voorkomen. Deze 

onderzoeksresultaten zijn basis voor de ontwikkeling en naleving van standaarden en richt-

lijnen in de medische praktijk. 

 Onderzoeken op het gebied van hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, osteoporose, en 

problemen met urineren en de stoelgang bij ouderen hebben geleid of leiden tot aanpas-

sing van bestaande richtlijnen en standaarden 

 Onderzoek heeft een relatie aangetoond tussen een bepaalde erfelijke afwijking die 

voorkomt bij 12% van de bevolking en prostaatkanker. Deze bevinding kan belangrijke 

consequenties hebben voor screening op prostaatkanker. 

 Ander onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen die veel fyto-oestrogenen, met name 

lignanen eten, een lagere kans hebben op borstkanker.  

 Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van drie medicijnen tegen osteoporose levert dui-

delijke richtlijnen op voor wanneer, aan welke leeftijdsgroep, welke medicijnen moeten 

worden voorgeschreven.  

 Preventieprogramma heeft gegevens opgeleverd over incontinentie bij ouderen. Onder 

60-plussers heeft 9% van de mannen en 29% van de vrouwen last van incontinentie. De 

helft van hen meldt deze klacht niet bij de huisarts, meestal omdat ze vinden dat ze er 

weinig hinder van ondervinden. 

                                                        
1 ZonMw (2009). Ingrediënten voor publieke gezondheid. : Resultaten van de ZonMw Preventieprogramma’s. 
2 ZonMw website Vierde Preventieprogramma 
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 Voor het eerst is wetenschappelijk aangetoond dat een slechte stoelgang kan verbeteren 

door meer lichaamsbeweging.  

 Een project dat vroegopsporing van milde depressie en behandeling in de huisartsprak-

tijk onderzocht stuitte op de grenzen van de mogelijkheden van huisartsen. Zij bleken 

hier te weinig tijd voor te hebben. Vervolgens zou worden bekeken op welke wijze deze 

activiteiten wel kunnen worden uitgevoerd. 

 De cursus ‘omgaan met depressie voor ouderen’ is effectief en succesvol gebleken. Mede 

dankzij financiering door ZonMw werd de cursus inmiddels in 80% van de GGZ-

gezondheidsregio’s uitgevoerd en is de kwaliteit van de cursussen verder verbeterd. Ook 

een Turkse en Marokkaanse variant van de cursus is uitgetest en op basis van de testre-

sultaten aangepast. 

 

Het Eerste Preventieprogramma heeft voorbeelden opgeleverd van zorg en steun aan oude-

ren die hun zelfstandigheid dreigen te verliezen, maar dankzij huisbezoek, mantelzorg en 

het ondersteunen van die mantelzorgers, cursussen, voorlichtings- en beweegactiviteiten, 

kwaliteit van zelfstandig leven blijven ervaren. De implementatie van die voorbeelden zou 

een uitdaging vormen voor het tweede Preventieprogramma. In de Klankbordgroep Oude-

ren van ZonMw hebben de belangrijkste ouderenorganisaties samen de taak op zich geno-

men om de implementatie van preventieve interventies voor ouderen te bevorderen. 

 Onder het Tweede Preventieprogramma stimuleerde het project Bewegen valt goed! al-

lochtone ouderen om meer te bewegen en zo de kans op valongevallen te verkleinen. Uit 

TNO-onderzoek bij de pilot bleek dat deelnemers na de interventie significant beter 

scoorden op een ‘reiktest’ en een get up and go-test. Verder was er ‘een sterke indicatie’ 

dat de mensen door de interventie meer waren gaan bewegen. Hun oordeel over de ei-

gen gezondheid was verbeterd. En er was een ‘voorzichtige indicatie’ dat ze dankzij het 

programma minder vielen. NISB en Consument en Veiligheid verzorgden vervolgens 

handleidingen en trainingen voor beweegleiders en er zijn nieuwe materialen ontwikkeld 

met veel beeld voor ouderen die geen Nederlands spreken. Een kosteneffectiviteitsanaly-

se zou begin 2010 afgerond zijn. 

Screening 

Zwangerschap en geboorte 

 Het Preventieprogramma heeft voor screening vóór de zwangerschap een aantal proto-

collen opgeleverd voor de uitvoering van pre-implementatie genetische diagnostiek bij 

een aantal erfelijke aandoeningen. 

 Gebleken is dat het ontbreken van een bestaande infrastructuur een belemmering vormt 

bij de invoering van meer preconceptionele screening. Dit kwam onder andere naar vo-

ren in een onderzoek naar mogelijkheden om testen op cystische fibrose in te voeren.  

 De werkdruk van de huisartsen vormt een belemmering voor preconceptionele screening. 

De animo van ouders voor dergelijke gesprekken leek groot, hoewel in onderzoek is ge-

bleken dat desondanks de opkomst lager was dan werd verwacht. 

 Het Preventieprogramma heeft een aantal protocollen opgeleverd voor de uitvoering van 

pre-implantatie genetische diagnostiek bij een aantal erfelijke aandoeningen. 

 Gehoorscreening – zie jeugd 

 Mede dankzij onderzoek in het Preventieprogramma is de hielpriktest die alle pasgebore-

nen krijgen uitgebreid met screening op AGS. 
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 Cystic fibrosis (CF) maakt sinds mei 2011 ook deel uit van de hielprikscreening. De test 

op CF is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld met financiële steun van ZonMw. In dit 

project ‘Cystic fibrosis Hielprik Onderzoek bij Pasgeborenen In Nederland’ (CHOPIN) 

werkten vele partijen samen1. 

 

Kanker 

Het Preventieprogramma heeft met succes onderzoek gedaan naar verbeteringsmogelijkhe-

den van screening op kanker: 

 Jaarlijks wordt in Nederland bij bijna 15.000 vrouwen en enkele honderden mannen 

borstkanker vastgesteld. Dankzij het bevolkingsonderzoek sterven ongeveer 800 vrou-

wen per jaar minder aan borstkanker. Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker is ge-

bleken dat bij vrouwen die tot hoogrisicogroepen behoren (borstkanker in de familie, 

hormoongebruik en eerdere operaties aan de borsten), het mammogram extra grondig 

bestudeerd moet worden om een juiste conclusie te trekken. Ook is aangetoond dat het 

bevolkingsonderzoek borstkanker er niet toe leidt dat vrouwen tussen twee onderzoeken 

in minder waakzaam zijn op signalen van hun lichaam. ZonMw financiert onderzoek naar 

het verder optimaliseren van de borstkankerscreening (PP1, PP2 en PP4)2.  
 In Nederland zijn er ruim 35.000 patiënten met prostaatkanker. Ieder jaar overlijden 

ongeveer 2400 mannen aan deze ziekte. Prostaatkanker groeit in het algemeen zeer 

langzaam. Daardoor wordt de kanker vaak pas ontdekt als er al uitzaaiingen zijn en dan 

is de ziekte niet meer te genezen.  
 Screening van mannen van 50 tot 74 jaar die nog geen klachten hebben, voorkomt 

minstens 20% van de prostaatkankersterfte. Ook heeft noch de screening, noch de 

prostaatpunctie die zonodig als vervolgonderzoek wordt uitgevoerd, veel negatieve 

effecten op de kwaliteit van leven. Dat is gebleken uit een grote, internationale studie 

van het Erasmus MC over de effecten van het screenen op prostaatkanker, medegefi-

nancierd door ZonMw3.  

 Het hogere risico op overdiagnose (en daarmee hogere kosten) dat Prostaatkankers-

creening met zich meebrengt kan ondervangen worden door een ontwikkelde manier 

om ernstige en minder ernstige vormen van prostaatkanker beter van elkaar te on-

derscheiden. 

 Tijdens de expertmeeting Prioritering Prostaatkankerscreening bij ZonMw (2012) bo-

gen ruim 30 experts zich over de vraag op welke manier zorgverleners en burgers 

ondersteund worden bij het maken van keuzes over prostaatkankerscreening. Ook 

bespraken zij welk wetenschappelijk onderzoek nodig is om zinvol landelijk bevol-

kingsonderzoek naar prostaatkanker mogelijk te maken. De meeting eindigde met de 

volgende conclusies: verbeteren van de detectie in een multimodaliteitonderzoek, 

verbeteren van de keuzehulp, vergelijkend onderzoek naar behandelingen. ZonMw 

geeft de resultaten op verschillende manieren een vervolg, zie website4. 
 Jaarlijks komen er ruim 10.000 nieuwe darmkankerpatiënten bij en sterven ongeveer 

5000 mensen aan darmkanker (bron: RIVM). Landelijke screening levert veel gezond-

heidswinst op, blijkt uit verschillende (proefbevolkings)onderzoeken die ZonMw heeft ge-

financierd. Het ministerie van VWS heeft daarom in mei 2011 besloten tot invoering van 

landelijk bevolkingsonderzoek. De verwachting is dat met de screening jaarlijks 2400 

                                                        
1 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
2 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
3 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
4 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
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sterfgevallen voorkomen kunnen worden. Het bevolkingsonderzoek zal vanaf 2013 
stapsgewijs worden ingevoerd1.  

 Baarmoederhalskanker en HPV: 

 Uitkomst PP1 project: Screening op baarmoederhalskanker kan waarschijnlijk effec-

tiever als er ook getest wordt op HPV: minder vrouwen hoeven verwezen te worden 

voor verdere diagnose en (onnodige) behandeling. Volgens website Vierde Preventie-

programma laat ZonMw (2012) binnen deelprogramma Screening onderzoeken of en 

hoe screening op hoog risico HPV kan worden opgenomen in het bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker2. 

 Dankzij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker sterven twee tot drie keer 

minder vrouwen aan de ziekte, maar de opkomst (70%) kan beter. Dat geldt ook voor 

de hpv-vaccinatie, die jonge meisjes beschermt tegen baarmoederhalskanker. Vacci-

natie voorkomt ongeveer 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker. De HPV-

vaccinatie is kosteneffectief. Dit is o.a. gebleken uit kosten(effectiviteits)studies, eco-

nomische studies en implementatieonderzoeken op gebied van HPV-screening gefi-

nancierd onder PP1, PP2 en PP3. Onderzoek heeft uitgewezen dat het opkomstpercen-

tage van dit bevolkingsonderzoek vrij eenvoudig kan verbeteren: uitnodigingen ver-

stuurd door de huisarts zorgen voor een verbetering van de opkomst met 10 tot 15%. 

Hieraan voorafgegaan zijn innovatieve klinische vooronderzoeken, kos-

ten(effectiviteits)studies, economische studies en implementatieonderzoeken op ge-

bied van HPV-screening gefinancierd onder PP1, PP2 en PP33. 

 Volgens een kennissynthese beïnvloedt de wijze van uitnodigen de opkomst. Maar wat 

is de meest optimale uitnodigingsstrategie? ZonMw en het CvB organiseerden in 2009 

een brede conferentie over het onderwerp. Dit resulteerde in acht praktische aanbe-

velingen. Deze staan in het artikel 'Optimaliseren opkomst bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker' in Pre Post 38 (zie Publicaties)4. 

 Uit een studie van de impact van HPV-vaccinatie in combinatie met screening voor 

baarmoederhalskanker is gebleken dat screening kosteneffectief én nodig blijft na de 

introductie van HPV-vaccinatie5.  

 De Gezondheidsraad adviseerde de minister van VWS op 24 mei 2011 over een nieu-

we opzet van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Diverse innova-

tieve klinische vooronderzoeken (nieuwe tests), kosten(effectiviteits)studies, econo-

mische studies en implementatieonderzoeken op gebied van HPV-screening zijn gefi-

nancierd onder PP1, PP2 en PP3. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd over te stap-

pen op een ander type test, de opkomst te verhogen en de follow-up te verbeteren. 

Daarmee kunnen jaarlijks 75 gevallen van baarmoederhalskanker extra worden voor-

komen en kan de sterfte aan deze ziekte verder omlaag6. In 2012 neemt de minister 

van VWS op basis van het advies van de Gezondheidsraad en een uitvoeringstoets 

(RIVM) een besluit over eventuele wijzigingen in het bevolkingsonderzoek baarmoe-

derhalskanker7. 
 

                                                        
1 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
2 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
3 ZonMw PCP Stukken Eerste preventieprogramma en ZonMw Databases projecten PP2 en PP3. 
4 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
5 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
6 www.gezondheidsraad.nl / Screening op baarmoederhalskanker. 
7 Brief Minister van VWS aan Tweede Kamer,  27 oktober 2011 , Standpunt 'Screening op baarmoederhals-

kanker'’ 
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Hart en vaatziekten 

 Van de 140.000 doden per jaar, sterven er 50.000 aan hart- en vaatziekten. De risico-

factoren van hart- en vaatziekten zijn bekend, screening is niet alleen mogelijk maar ook 

kosteneffectief en gezien de 50.000 doden per jaar zou grootschalige screening een in-

tegraal onderdeel moeten zijn van de preventie van hart- en vaatziekten. 

 Het project ‘Preventie: maatwerk’ is ingevoerd maar helaas weer stopgezet om redenen 

anders dan dat het niet zou werken. Daarna is er geen initiatief meer ingevoerd om een 

grote actieve opsporing van mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten op te 

zetten, terwijl alle gegevens erop wijzen dat dit wel zou moeten. 

 Het Eerste Preventieprogramma heeft al nieuwe inzichten opgeleverd over de screening 

op hart- en vaatziekten. Uit onderzoek is gebleken dat hoge bloeddruk, de mate van 

aderverkalking en een hoog cholesterolgehalte risicofactoren zijn voor hart- en vaatziek-

ten. Die inzichten leiden tot het aanpassen van de standaarden en het ontwikkelen van 

een screeningsprogramma voor huisartsen. Gelet op de ervaringen in het verleden is 

vervolgens gezocht naar een strategie die het huisartsen mogelijk maakt om zonder al te 

grote werkbelasting de screening op hart- en vaatziekten uit te voeren. 

 Tevens is aangetoond dat screening en behandeling van mensen met een hoge bloed-

druk kosteneffectief is. Nieuwe inzichten hebben geleid tot overleg over aanpassing van 

de standaard hypertensie. Onderzoekers hebben geadviseerd om bij screening iedereen 

die voldoet aan de criteria van de hoogrisicogroep op te roepen voor verder onderzoek 

en niet alleen die mensen te testen die op het spreekuur van de huisarts komen. 

 Daarnaast wezen voorlopige onderzoeksresultaten er op dat de enkel-arm index een 

goede en kosteneffectieve screeningsmethode is. 

 Ook al is grootschalige screening van mensen die een groot risico hebben op hart- en 

vaatziekten gewenst gebleken, er was in 2002 geen instantie die verantwoordelijkheid 

nam voor het invoeren van een dergelijke screening. NHG overwoog doorstart van het 

project ‘Preventie: maatwerk’ op voorwaarde dat de financiering rond zou zijn en onder-

steuning in de praktijk goed geregeld. De grote vraag was hoe zo’n initiatief goed opge-

zet zou kunnen worden met bewezen effectieve interventies, zodat het een geslaagde 

uitkomst zou krijgen. Het Preventieprogramma kon mogelijk een leidende rol vervullen 

in de zoektocht naar een juiste strategie. 

 

Chlamydiascreening 

 Het Chlamydia Screenings Implementatie project (CSI) van het Aids Fonds/Soa Aids Ne-

derland is een proef met chlamydiascreening. Personen van 16-29 jaar die aan het risi-

coprofiel voldoen, kunnen zelf een testpakket opvragen via chlamydiatest.nl, op uitnodi-

ging van de huisarts of GGD. In 3 jaar vinden in 3 regio's 2 screeningsronden plaats. Het 

RIVM/CIB heeft een proces- en (kosten)effectevaluatie uitgevoerd. Het Aids Fonds/Soa 

Aids Nederland adviseerde eind 2009 de chlamydiascreening niet landelijk in te voeren. 

De screening is goed uitvoerbaar maar de (kosten)effectiviteit is nog te beperkt. De 

proefimplementatie is een jaar voortgezet1 (Pilot en implementatieprojecten werden ge-

financierd binnen PP1 en PP2; Chlamydiascreening is nu als zelfstanding programma op-

genomen binnen Preventiekader). 

 

                                                        
1 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
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Screeningsprogramma’s zijn vaak complexe en langdurige trajecten waarin veel wordt ge-

investeerd. De beslissing over het invoeren van screening ligt bij het ministerie van VWS, 

al  dan niet na een advies van de Gezondheidsraad. Het Preventieprogramma is van belang 

om de cyclus van ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van screeningsprogramma’s te faci-

literen. 

 

Lokaal gezondheidsbeleid (incl. organisatie en implementatie) en regionale ver-

schillen  

Het project Knowledge in Process onderzocht wat gemeenten doen met informatie uit de 

regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) die met ZonMw-financiering is 

ontwikkeld.  M.a.w. wat is de impact van VTV’s op beleid? Gebleken is dat epidemiologische 

informatie van GGD’en een – beperkte - rol speelt in het lokale beleidsproces en bij de 

prioritering van de lokale gezondheidsproblemen, maar dat nationale gezondheidsprioritei-

ten richtinggevend zijn voor het lokale beleidsproces. Epidemiologische kennis wordt nau-

welijks gebruikt door beleidsactoren op terrein van volksgezondheid, doordat de geschetste 

probleemdefinities niet aansluiten bij hun perspectieven en belangen. Het epidemiologische 

onderzoek werd door gemeente-ambtenaren volksgezondheid vooral conceptueel (lerend) 

gebruikt, en in mindere mate symbolisch (als argument) en instrumenteel (leiden tot een 

actie). Betrokkenheid van de ambtenaren gedurende het onderzoeksproces bleek positief 

samen te hangen met instrumenteel en symbolisch gebruik van het onderzoek1. 

 

Het ZonMw-programma Gezonde Slagkracht ondersteunt gemeenten bij de aanpak roken, 

alcohol, drugs en overgewicht2. 

 

Community-based interventies 

Uit een wijkgerichte intersectorale benadering (Grip op je eigen veiligheid) gericht op val-

preventie voor ouderen in Sneek (2000-2001) bleek dat eenderde van de valongevallen ’s 

nachts plaatsvindt. Een aansluitend Nachtelijk ongevallen project in Heerenveen (2002-

2005) richtte zich daarom met name op valpreventie in de nachtelijke uren, met een ster-

ker accent op de individuele benadering van ouderen, omdat in Sneek gebleken was dat die 

effectiever is dan groepsvoorlichting. Van de Friese resultaten is landelijk geprofiteerd. 

Consument en Veiligheid ontwikkelde naar aanleiding van de projecten in Sneek en Heeren-

veen de formule Halt, u valt!. Met name de intersectorale aanpak uit Friesland vond navol-

ging in die interventie. Daarnaast bestaat er inmiddels een landelijk kennisnetwerk valpre-

ventie senioren. GGD Fryslân heeft verder gewerkt aan de implementatie van valpreven-

tiemaatregelen in de overige 29 Friese gemeenten, onder meer via het Friese netwerk val-

preventie bij ouderen. Inmiddels heeft ruim de helft van deze gemeenten projecten op dit 

gebied en besteden ook de Friese ziekenhuizen meer aandacht aan het onderwerp. Samen 

met het Netwerk Geriatrie Friesland van de ziekenhuizen, werkt de GGD aan ketenzorg 

rondom valpreventie waarbij ook het ziekenhuis betrokken is. Ook Center for Disease Con-

trol in Atlanta (USA) en Eurosafe, een Europees samenwerkingsverband rond letselpreven-

tie en veiligheidsbevordering, maken gebruik van inzichten uit het onderzoek wat betreft 

valpreventie bij ouderen. 

                                                        
1 ZonMw (2009). Ingrediënten voor publieke gezondheid. : Resultaten van de ZonMw Preventieprogramma’s. 
2 ZonMw website Vierde Preventieprogramma. 
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