
VU Research Portal

Evaluation of Integrated Community-wide Intervention Approaches to prevent
overweight in children
van Koperen, T.M.

2016

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
van Koperen, T. M. (2016). Evaluation of Integrated Community-wide Intervention Approaches to prevent
overweight in children. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/d78255f8-59a4-45c8-968a-5cbd1eddaba5


 

 

Samenvatting 

  



Samenvatting 

208 

Inleiding 

Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt 

veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en 

omgevingsfactoren. Preventie van overgewicht vraagt dan ook om integrale aanpak op 

wijkniveau  gericht op een gezonde leefomgeving voor kinderen.  

In Hoofdstuk 1, de algemene inleiding van dit proefschrift, wordt het belang van preventie van 

overgewicht bij kinderen verduidelijkt en wordt de Integrale Community-brede Interventie 

Aanpak (ICIA) als meest aannemelijke oplossing geïntroduceerd. Deze aanpak kenmerkt zich 

door de inzet van meerdere interventies, gericht op meerdere doelgroepen, in verschillende 

settings door verschillende professionals. Belangrijk in het optimaliseren van deze complexe 

aanpak is de inzet van programma evaluatie. Maar evaluatie draagt ook bij aan duurzame 

verbintenissen tussen lokale organisaties, helpt in het vaststellen van de te behalen doelen 

van de aanpak en achteraf het bepalen van doelrealisatie. Bovendien is het evaluatieproces 

tevens van belang voor het informeren en beïnvloeden van beslissers. Echter, een evaluatie 

moet worden aangepast aan elk specifiek programma omdat het ontwerp afhankelijk is van 

beschikbare middelen, de definitie van het succes van de aanpak volgens de 

belanghebbenden en het doel ervan. Dit proefschrift richt zich op i) het verkennen van het 

evaluatie kader van de integrale community-brede interventie aanpak van preventie van 

overgewicht en obesitas bij kinderen, ii) het verkrijgen van inzicht in de belemmerende en 

bevorderende factoren van programma-evaluatie van ICIA-en en iii) op basis van deze 

informatie, het doen van aanbevelingen over hoe de evaluatie van ICIA-en in de toekomst te 

faciliteren 

Samenvatting van belangrijkste bevindingen 

Om te illustreren hoe een ICIA eruit ziet is een kwalitatieve retrospectief onderzoek 

uitgevoerd bij een Franse ICIA genaamd EPODE. Deze studie is beschreven in Hoofdstuk 2. 

Door middel van deze studie werd dankzij informatie uit interviews, documenten en 

groepsdiscussies inzicht verkregen in de dynamiek en de belangrijkste elementen van de 

Franse EPODE aanpak. De aanpak is afgebeeld in een beknopte logisch model (‘EPODE logic 

model’). Dit model toont de vier cruciale onderdelen van deze ICIA (te weten: politiek 

draagvlak, publiek-private partnerschappen, sociale marketing principes en 

wetenschappelijke evaluatie en verspreiding), de interventies op verschillende onderdelen en 
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het uiteindelijk doel van deze ICIA: het vergroten van het percentage kinderen met gezond 

gewicht in de wijk te vergroten. 

Het EPODE logisch model werd gebruikt als referentie voor de studies van het Consortium 

integrale aanpak Overgewicht (CIAO), waarvan het ontwerp is beschreven in Hoofdstuk 3. De 

CIAO studies trachten door middel van 5 onderzoeken 1) theoretisch en praktisch inzicht 

verkrijgen van het benodigde politieke draagvlak ten behoeve van de ICIA, 2) inzicht te 

verkrijgen in de noodzakelijke educatie van ouders m.b.t. gezonde voeding en gezonde 

beweging voor hun kinderen en de ontwikkeling van hieraan ondersteunende instrumenten, 

3) het verkrijgen van inzicht in de uitdagingen van de uitvoering van ICIA-en, en de 

ontwikkeling van methoden en instrumenten ondersteunend voor de uitvoering, 4) het 

verkrijgen van inzicht en het maken van een blauwdruk voor de inzet van sociale marketing 

binnen ICIA en 5) het verkrijgen van inzicht in het evaluatie raamwerk van ICIA-en incluis de 

belemmerende en bevorderende factoren. Vijf Nederlandse Academische Werkplaatsen 

werken samen om deze doelstellingen te bestuderen. De studies zoals gepresenteerd in de 

volgende hoofdstukken maken deel uit van het vijfde onderzoek van CIAO. 

Hoofdstuk 4 beschrijft een uitgebreid beoordelingsproces van evaluatie raamwerken voor 

ICIA-en. Na een uitgebreide voorselectie werden 25 evaluatie raamwerken geïncludeerd in 

het onderzoek. Slechts zes van deze raamwerken werden in de vierde fase beoordeeld op 

vooraf gespecificeerde eisen (te weten: de aanwezigheid van advisering over het genereren 

en toewijzen van evaluatiebudget, informatie over de opbouw van capaciteit met betrekking 

tot evaluatie, informatie over het gebruik en de ontwikkeling van een logisch model, advies 

over het evaluatie design, mogelijkheden om het design tussentijds aan te passen en 

informatie over de verspreiding van de resultaten). Niet alleen heeft het opstellen van de 

specificaties bijgedragen aan ons begrip en het beoordelingsproces van de evaluatie 

raamwerken, maar het toonde ook de verschillende beperkingen van de geselecteerde 

raamwerken. Meerder van de evaluatie raamwerken gaven onvoldoende informatie over het 

verkrijgen van evaluatie budget en het belang van organisationele veranderingen als 

onderdeel van het opbouwen van evaluatie capaciteit. Het vaststellen van de 

beoordelingscriteria is ondersteunend geweest aan een beter begrip van ICIA-en en de 

daarbij behorende uitdagingen met betrekking tot evaluatie. Een van de best scorende 

evaluatie raamwerken werd gebruikt als basis voor het evaluatie raamwerk van de JOGG-
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aanpak in Nederland. Vervolgens worden de ervaringen van de eerste zes gemeenten met de 

JOGG-aanpak toegevoegd aan dit evaluatie raamwerk. Dit evaluatie raamwerk werd 

omgedoopt tot Evaluatie Handboek voorzien van verschillende instrumenten en checklists en 

aangeboden aan alle JOGG-programma managers en epidemiologen via een eigen web 

omgeving. tevens werd het gebruikt als een hulpmiddel in de evaluatie trainingen..  

Hoofdstuk 5 is een vertaling van een Nederlandse niet peer-reviewed artikel en presenteert 

de bevindingen van een expert meeting over het evaluatie raamwerk voor ICIA-en die werken 

aan preventie van overgewicht. Dit artikel presenteert een blik op het ontwikkelingsproces 

van het evaluatie raamwerk. De deskundigen zijn van mening dat een evaluatie raamwerk de 

kwaliteit van ICIA-en kan verbeteren en in mogelijk ook in staat zou moeten zijn evaluatie 

methodieken op te lijnen en te standaardiseren. Het evaluatie raamwerk moet bestaan uit 1) 

een 'plannings instrument' inclusief een handleiding van de organisatie en uitvoering van de 

evaluatie, aangevuld met ondersteunende instrumenten en 2) een 'gereedschapskist' met 

een overzicht van de doelstellingen, indicatoren, uitkomstmaten, best practices en meet-

instrumenten. Bovendien adviseren de deskundigen de ontwikkeling van een digitale tool om 

de ontwikkelde producten op aan te kunnen bieden. Het gesuggereerde 'plannings 

instrument' is doorontwikkeld tot het JOGG Evaluatie Handboek waarin de 'toolbox' in werd 

opgenomen. 

Er zijn twee studies uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de belemmerende en bevorderende 

factoren van de evaluatie van ICIA-en. In Hoofdstuk 6 wordt een kwalitatief onderzoek met 

twee sub-studies beschreven. De doelgroep van de eerste sub-studie zijn  programma-

managers en epidemiologen betrokken bij de JOGG-aanpak. In de tweede sub-studie wordt 

het gebruik en de bruikbaarheid van de eerder verspreide evaluatie-instrumenten 

bestudeerd. Deze studie wordt uitgevoerd onder JOGG-programma managers, betrokken 

epidemiologen en deskundigen in implementatie en evaluatie van gezondheidsbevorderende 

programma's. Uit de bevindingen bleek dat de evaluatie wordt belemmerd door onvoldoende 

tijd, budget en ervaring met ICIA-en, gebrek aan leiderschap in de evaluatie planning en 

uitvoering en beperkte belangenbehartiging voor evaluatie. Managers gaven geen prioriteit 

aan procesevaluatie noch aan het betrekken van belanghebbenden hierin danwel in het 

investeren in de opbouw van evaluatie capaciteit. De verstrekte evaluatie-instrumenten 
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(incluis het Evaluatie Handboek) zijn nodig, maar worden te uitgebreid bevonden gezien de 

beperkte beschikbare middelen voor de JOGG-aanpak. 

In Hoofdstuk 7 worden de bevindingen van een case study in twee JOGG-gemeenten 

gepresenteerd. In dit kwalitatieve onderzoek werd door middel van triangulatie data 

verzameld via interviews, observaties en documenten. Beperkte tijd en het beperkte 

financiële budget werden opnieuw genoemd als belemmerende factoren voor de evaluatie 

van ICIA-en. Echter deze beperkingen van tijd en budget werd voorafgegaan door een gebrek 

aan evaluatie kennis, een negatieve houding ten opzichte van evaluatie en een beperkte 

communicatie met de belangrijkste belanghebbenden. Bevorderende factoren van een ICIA 

evaluatie waren de communicatie over de evaluatie tussen de betrokken professionals en de 

steun van alle belanghebbenden (op zowel strategisch als op tactisch niveau) om het 

programma te evalueren. Ter verbetering van de evaluatie capaciteit is het op maat opleiden 

van programma managers en epidemiologen op zijn plaats in combinatie met het aanbieden 

van instrumenten die de competentie verbeteren. Meer communicatie over de evaluatie op 

strategisch niveau kan de uitvoering van evaluatie te stimuleren. 

Algemene conclusie 

Tot slot geeft Hoofdstuk 8 een overzicht van de belangrijkste bevindingen en reflecteert op de 

drie belangrijkste thema's van dit proefschrift, te weten: het gebruik en de relevantie van een 

logisch model, de verwachtingen en het gebruik van evaluatie-instrumenten, en 

belemmerende en bevorderende factoren van ICIA evaluatie. Vervolgens worden de sterke en 

zwakke punten van het proefschrift besproken en aanbevelingen gepresenteerd voor praktijk, 

beleid, onderwijs en toekomstig onderzoek. Om overgewicht en obesitas bij kinderen te 

voorkomen is een integrale community-brede interventie aanpak (ICIA) nodig. Om deze 

aanpak te optimaliseren is programma-evaluatie nodig. Deze programma evaluatie begint bij 

de ontwikkelingsfase van het ICIA en heeft stakeholders nodig om de aanpak te verbeteren. 

Echter, er zijn meerdere barrières die programma evaluatie belemmeren. Deze bevinden zich 

op het niveau van het individu (bijv. een negatieve houding ten opzichte van de evaluatie, 

evaluatie kennis en evaluatie vaardigheden), de aanpak zelf (bijv. evaluatie is niet ingebed in 

de programma planning, er is beperkt gebruik van de evaluatie resultaten, betrokkenheid van 

stakeholders) en op organisatorisch niveau (bijv. een beperkte vraag naar evaluatie van de 
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aanpak, geen toewijzing van middelen voor de evaluatie, evaluatieve denken niet ingebed in 

de gehele organisatie). Stimulerend voor opzet en uitvoer van evaluatie zijn communicatie 

over de evaluatie tussen de betrokken professionals en actieve ondersteuning van alle 

belanghebbenden op strategisch en tactisch niveau om het programma te evalueren. Een op 

maat gemaakte training is nodig om lokaal de capaciteit voor de evaluatie te vergroten. Dit 

zou dan gecombineerd kunnen worden met het verbeteren van competenties, het 

verbeteren van instrumenten  en een toename van communicatie over de evaluatie op 

strategisch niveau. Wij adviseren lokale overheden, financiers en publieke organisaties om 

prioriteiten te stellen en te investeren in de evaluatie van het programma, in het opbouwen 

van capaciteit voor evaluatie en in toekomstig onderzoek naar duurzame systemen. 



 

 

 

  



 

 

 

 


