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Meer doen met gezondheid op schoot
Opbrengsten en bereik van het ondersteuningsaanbod voor primair
onderwijs
Martina Hoogendoorn,1 Daphne van der A,1 Wanda Bemelmans1

Om gezondheidsbevordering in het pri
mair onderwijs een impuls te geven is
een ondersteuningsaanbod ontwikkeld.
Scholen kunnen via dit aanbod, dat sinds
2012 vier maal georganiseerd werd, on
dersteuning aanvragen voor Gezonde
School-activiteiten of advies-op-maat
krijgen van een Gezonde School-advi
seur (meestal werkzaam bij de GGD). Dit
artikel presenteert de opbrengsten van
de eerste ronde van het ondersteu
ningsaonbod vanuit het perspectief van
de Gezonde School-adviseurs en van
scholen die deelnamen, en geeft inzicht
in het bereik van het ondersteunings
aanbod over drie rondes.
ONDERwIJs EEN IDEALE SETTING VOOR
WERKEN AAN GEZONDHEID
-

Kinderen en jongeren aanmoedigen tot
een gezonde leefstijl? Hen helpen rich
ting een gezonde toekomst? Het onder
wijs wordt vaak als ideale setting aange
wezen.1 Dit is niet verwonderlijk, want
gezondheid, welzijn en onderwijsresulta
ten hangen met elkaar samen.2 Daar
naast heeft het onderwijs een groot be
reik aangezien 5 tot 16-jarigen leerplich
tig zijn en veel tijd op school doorbren
gen.
De ministeries van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) willen
gezondheidsbevordering op scholen
daarom graag faciliteren en stimuleren.
Naast andere beleidsmaatregelen zoals
ontwikkeling van de Gezonde Schoolaanpak (noot a) en het vignet Gezonde
School (noot b) werd eind 2012 een on

dersteuningsaanbod gerealiseerd om
gezondheid op scholen een impuls te
geven. Alle basisscholen konden via dit
aanbod ondersteuning aanvragen voor
gezondheidsbevordering. Hieraan lagen
twee uitgangspunten ten grondslag: het
versterken van de implementatie van be
staande goedlopende interventies in het
primair onderwijs en het stimuleren van
de relatie tussen basisscholen en lokale
partners deskundig op het terrein van
gezondheidsbevordering (meestal de
GGD).
In 2013 beschreven we in het TSG de
opzet van de eerste ronde van het on
dersteuningsaanbod.3 Inmiddels zijn de
resultaten hiervan bekend en werden, in
samenwerking met de Onderwijsagenda
Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl
(SBGL), in 2013 en 2014 nieuwe rondes
georganiseerd. Dit artikel presenteert
achtereenvolgens:
• de opbrengsten van ronde 2012 vanuit
het perspectief van de lokale gezond
heidspartners en van de scholen en
• het totale bereik van het ondersteu
ningsaanbod voor primair onderwijs
tussen 2012 en 2014.
De nieuwste ondersteuningsronde, ron
de 2015, ging onlangs van start en blijft
daarom in dit artikel buiten beschou
wing.
HET ONDERSTEUNINGSAAN BOD IN HET
KORT

Het ondersteuningsaanbod vond zijn
oorsprong in het tweejarig programma
#Jeugdimpuls. Binnen dit project ontwik
kelde RIVM-CGL in 2012 een digitaal
keuzemenu waarin scholen konden
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kiezen voor twee vormen van ondersteu
ning;
i Ondersteuning Gezonde School-acti
viteit: scholen krijgen de kosten van
een activiteit (interventie) gedeeltelijk
vergoed (5o°h tot maximaal €2000,-),
of krijgen gratis ondersteuning bij de
uitvoering ervan, bijvoorbeeld een
gastles. Het aanbod bevatte alleen
“erkend gezonde activiteiten”, dus
activiteiten die volgens een professi
onele Erkenningscommissie Interven
ties voldoen aan bepaalde kwaliteits
criteria. Acht activiteiten stonden op
het menu. Daarnaast werd bij nog zes
activiteiten thema-specifiek advies
op-maat geboden (hieronder toege
licht).
2 Advies-op-maat door een Gezonde
School-adviseur. Bij advies-op-maat,
meestal gegeven door de lokale GGD
(noot c), krijgen scholen vraaggericht
advies over passende gezondheidsactiviteiten en maatregelen. Scholen
konden kiezen voor een algemeen
advies-op-maat traject of voor een
activiteit waarbij advies-op-maat werd
aangeboden, het zogenaamde “the
ma-specifiek advies-op-maat”(noot
d). De aanvliegroute van het advies is
bij thema-specifiek advies-op-maat
meer voorgesorteerd, omdat het ge
beurt naar aanleiding van een con
crete activiteit met een bepaald ge
zondheidsthema, maar verder is er
geen verschil met algemeen adviesop-maat. De GGD krijgt twintig uur per
school vergoed. Wanneer een school
zowel algemeen als thema-specifiek
advies aanvraagt mag de GGD tien uur
extra inzetten.

/ www.tsg.bsl.nl

Scholen konden kiezen voor één of meer
ondersteuningsvormen. In ronde 2012
toonden 484 scholen belangstelling. Bij
na 40% van de scholen koos voor onder
steuning bij één van de acht Gezonde
School-activiteiten. Ongeveer drie kwart
van de scholen koos voor samenwerking
met een Gezonde School-adviseur tij
dens algemeen en/of thema-specifiek
advies-op-maat (noot e).

ties mogelijk te maken. De uitkomsten
bieden inzicht in de aanwending van de
aanvragen én laten zien welke stappen
zijn gezet. Dit artikel belicht de opbreng
sten van het advies-op-maat. Om erva
ringen van scholen in beeld te brengen,
presenteren we daarnaast resultaten van
een ‘Quickscan’, een korte digitale vra
genlijst die verstuurd is naar alle scholen
die een aanvraag indienden.

UITGANGSPUNTEN VAN ADVIES-OP-MAAT

OPBRENGSTEN ONDERSTEUNINGSAANBOD

In samenspraak met zeven GGD’en zijn
uitgangspunten voor advies-op-maat op
gesteld. Ieder advies-op-maat traject be
staat uit persoonlijk contact met de
school met de vraag van de school als
startpunt. De Gezonde School-adviseur
werkt samen met de school aan een
kwalitatief goede invulling van de Ge
zonde School-aanpak en aan mogelijk
heden voor structurele aandacht aan de
gezondheidsthema’s. De richting en
grootte van de stappen tijdens het
advies-op-maat traject hangen af van de
schoolsituatie en de hulpvraag, maar bij
voorkeur werken school en Gezonde
School-adviseur aan een schoolgezond
heidsplan en/of een vignet Gezonde
School.

2012
Interventie-eigenaren rapporteerden dat
6i% van de aangevraagde Gezonde
School-activiteiten is aangewend (zie ta
bel 2.). Van de 33 scholen die interesse
toonden in advies-op-maat heeft tussen
75% en 82% (noot 0 daadwerkelijk
advies-op-maat-gekregen. De onder
staande resultaten zijn gebaseerd op
278 scholen.

EVALUATIE RONDE

2012

-

DE GEGEVENS-

VERZAMELING

Tabel i toont het tijdpad van de onder
steuning en de gegevensverzameling.
GGD’en en interventie-eigenaren vulden
rapportages en formulieren in, enerzijds
ter verantwoording van het werk dat ver
richt is, anderzijd5 met als doel evalua

RONDE

Opbrengsten advies-op-maat vanuit per
spectief van de Gezonde School-adviseurs

Bij 72% van de advies-op-maat trajecten
is, volgens de uitgangspunten, ten
minste twaalf uur in persoonlijk contact
geïnvesteerd. Naast persoonlijk contact
hielpen GGD’en de scholen bijvoorbeeld
met het invullen van formulieren voor
een subsidieaanvraag of zochten zij za
ken uit ten behoeve van de school. Soms
verliep de samenwerking moeizamer,
bijvoorbeeld door verschuiving in priori
teiten van de school, grote veranderin
gen zoals fusies of verbouwingen en
wisseling van (bestuurlijk) personeel.
Het advies-op-maat werd het vaakst

Tabel;. Tijdpad ondersteuning en gegevensverzameling ronde

ingevuld met begeleiding bij een activi
teit (23%), ondersteuning bij het opzet
ten of uitvoeren van gezondheidsbeleid
(18%), het creëren van draagvlak (14%)
en het toewerken naar een (uitgebreider)
schoolgezondheidsplan (13%). Figuur i
laat zien op welke onderdelen van de
Gezonde School-aanpak voortgang werd
geboekt. 10% van de scholen werkten
tijdens het advies-op-maat toe naar een
vignet-aanvraag. Gezonde School-advi
seurs rapporteerden dat de helft van alle
scholen op korte termijn een vignet aan
zou kunnen vragen en 17°h was er al mee
bezig. Voor 22% van de scholen is het
vignet echter nog (lang) niet binnen be
reik. 19% van de scholen heeft überhaupt
geen interesse in een vignet, zelfs niet
wanneer dit binnen handbereik is.
Bij driekwart van de scholen trad door
het advies-op-maat een structurele ver
andering op. Deze is vooral te danken
aan het maken van beleid en/of het op
stellen van een langetermijnplanning. Bij
11% van de scholen leidt het advies-opmaat traject waarschijnlijk niet tot struc
turele verandering. Soms liggen de prio
riteiten van de school niet bij gezond
heid, is er geen tijd, of zijn scholen niet
geïnteresseerd in het nastreven van
structurele veranderingen of het onder
nemen van verdere actie.
Opbrengsten vanuit schoolperspectief,
advies-op-maat en Gezonde School-activi
teiten

Resultaten zijn gebaseerd op de reacties
van 128 scholen, waarvan 48 scholen uit
een advies-op-maat traject.

2012

fase ondersteuningsaanbod

Periode

Intekening keuzemenu door:

Eind oktober t/m half december

—

—

2012

Scholen

Andere betrokkenen (mits de schooldirecteur akkoord is)
Schooljaar 2013-2014
Eind juli 2014

Uitvoering ondersteuning
Verzameling eindrapportage interventie-eigenaren
Verzameling eindtormulieren Gezonde School-adviseurs
Verzamelen ervaringen van scholen via een Quickscan

Half oktober 2014
juni 2014 juli 2014
-

Tabel 2. Aanvragen en afzeggingen Gezonde School-activiteiten in ronde
Naam activiteit

Aantal aanvragen

Aantal afzeggingen

Percentage aanvragen dat benut is

18
7
45
5
49
59
6

4

78%

7
4
18
36
6

84%

Hoortoren
Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)
Meidenvenijn is niet fijn!
Zippy’s Vrienden
Marietje Kessels Project
Taakspel
PRIMA Anti-pestmethode
Vallen is ook een Sport

Totaal
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63%
39%
o%
ioo%
61%

dersteuningsronde voor het schooljaar
2015-2016.
BESCHOUWING

3fl

f Pijler 2
opstelle
gezonde
school
beleid

de school
13%

Gezonde School
Pijiërs

h

24%

Pijler 3:
signaleren
en door-

Opstellen
schoolprofiel 5%
•

Maken
schoolgezondheidsplan
10%

Figuur i. Onderdelen von de Gezonde School-aanpak waarop voortgang is geboekt tijdens advies-op-maat (noot g).

Het ondersteuningsaanbod zorgde
voor uitbreiding van de samenwerking
tussen scholen en GGD’en. Meestal wa
ren scholen erg tevreden over deze sa
menwerking. 89% van de scholen wil in
de toekomst graag in contact blijven met
de GGD om de Gezonde School-aanpak
voort te zetten. Het volgende citaat illu
streert waarom: “Luisteren goed naar
vraag, prima bereikbaar, erg op maat,

niet efserig maar aanbiedend.”
Scholen zien de meerwaarde van de
GGD vooral bij het begeleiden van de
keuze voor activiteiten, bij het opzetten
van schoolgezondheidsbeleid en bij het
toewerken naar een gezondheidsplan.
Scholen die advies-op-maat kregen en de
Quickscan invulden zien vooruitgang op
vergelijkbare onderdelen van de Ge
zonde School-aanpak als de GGD (zoals
in figuur r). Voor scholen staat het kiezen
en uitvoeren van activiteiten (26%) en
het vergroten van draagvlak bij het
schoolteam en de ouders voorop (19%).
De Quickscan laat overwegend posi
tieve reacties zien. Zo rapporteert ruim
de helft van de scholen (57%) dat zij door
de extra ondersteuning gezondheid als
aandachtspunt opnamen in hun beleid.
Twee stellingen gingen over de inge
schatte gezondheidswinst. De eerste
stelling: “Het ondersteuningsaanbod
heeft een waardevolle bijdrage geleverd
aan de gezondheidsvaardigheden van
onze leerlingen” werd onderschreven
door 82% van de scholen. Op de tweede
stelling “Het ondersteuningsaanbod

heeft een waardevolle bijdrage geleverd
aan een gezonde toekomst van onze
leerlingen” antwoordde 78% van de
scholen bevestigend.
29% van de scholen geeft in de
Quickscan aan dat zij dankzij het onder
steuningsaanbod een vignet Gezonde
School hebben aangevraagd en 45%
heeft de ambitie in de toekomst een vig
net te behalen. In overeenstemming met
wat Gezonde School-adviseurs rapporte
ren geeft driekwart van de scholen aan
nu structureel met gezondheid aan de
slag te gaan.
Opvallend is dat driekwart van de
scholen aangeeft dat zij voor het onder
steuningsaanbod al veel bezig waren met
gezondheid. De meeste scholen (62%)
geven aan dat zij, voor deelname aan het
ondersteuningsaanbod, gezondheid al in
hun beleid hadden en 61% rapporteert
daarnaast dat de Gezonde School-activi
teiten ook gerealiseerd zouden zijn zon
der het ondersteuningsaanbod. Aan de
andere kant rapporteert ruim een derde
(39%) dat ze zonder de ondersteuning
wellicht niet aan gezondheid waren gaan
werken. Genoemde redenen daarvoor
waren een gebrek aan financiële ruimte
en het gemis van een stimulans om ge
zondheid op school als thema te doen
leven, of levend te houden.
BEREIK ONDERSTEUNINGSAANBOD VOOR
PRIMAIR ONDERWIJS: DRIE RONDES

Tijdens de eerste ronde, waar alles nog
nieuw was, bleek al veel belangstelling
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voor het ondersteuningsaanbod. In 2013
en 2014 werden opnieuw ondersteu
ningsrondes georganiseerd en na drie
rondes had maar liefst 21.6% van alle
basisscholen één of meermaals onder
steuning aangevraagd. Van de scholen
die een aanvraag deden in 2012 deed
5,6% driemaal een aanvraag. Sinds 2013
kan ook het voortgezet en middelbaar
(beroeps)onderwijs zich intekenen. Bo
vendien is in 2013 een aanvullende keu
zemogelijkheid geïntroduceerd; de ver
goeding van taakuren. Dit is een geldbe
drag ter vergoeding van ongeveer 40
taakuren voor een schoolmedewerker
die zich bezighoudt met het oppakken
van schoolgezondheidsbeleid of het
aanvragen van een vignet. Omdat in 2013
het aantal aanvragen het beschikbare
budget oversteeg konden niet alle aan
vragen gehonoreerd worden. In de ronde
van 2014, die zeer kort op de ronde van
2013 werd georganiseerd, maakten Ge
zonde School-activiteiten geen deel uit
van het aanbod voor primair onderwijs.
Scholen konden toen alleen kiezen voor
een algemeen advies-op-maat traject of
een vergoeding van taakuren. Al met al
werd aan 1637 unieke basisscholen on
dersteuning toegekend. Tabel toont de
toekenningen van het primair onderwijs
in 2013 en 2014. Wegens het enthousi
asme vanuit het onderwijs stelden de
ministeries van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) twee miljoen euro
extra beschikbaar voor een vierde on

www.tsg.bsl.nl

Na drie rondes van het ondersteunings
aanbod is nu een eerste balans opge
maakt. Wat opvalt is het enthousiasme
van scholen om in te tekenen voor het
aanbod, maar ook dat niet alle toege
kende aanvragen daadwerkelijk tot uit
voering kwamen. Vooral bij de onder
steuningsmogelijkheid ‘Gezonde School
activiteiten’is een aanzienlijk deel van de
toegekende aanvragen niet benut. Dit is
opmerkelijk, omdat het ondersteunings
aanbod juist bedoeld is om de drempel
te verlagen.
Tijdens ronde 2012 was alles nog
nieuw en het aanbod is onder tijdsdruk
ontwikkeld. Dit ging mogelijk ten koste
van de informatievoorziening. Zo valt op
dat alle scholen die kozen voor een rela
tief dure activiteit zich hebben terugge
trokken. Kosten voor rekening van de
school werden destijds niet in het keu
zemenu vermeld. Inmiddels is bij iedere
nieuwe ronde de informatievoorziening
en het keuzemenu verder verbeterd.
Voor zover nu bekend is het percentage
daadwerkelijk uitgevoerde Gezonde
School-activiteiten in 2013 hoger. Anders
dan in de rondes 2013 en 2014 kon in
2012 een andere partij de school aan
melden voor het ondersteuningsaanbod.
Ondanks dat een aanvraag pas telde na
het schriftelijke akkoord van de direc
teur, kan ook dit meegespeeld hebben bij
het relatief hoge aantal niet benutte
aanvragen.
Hoewel positieve reacties op het ad
vies-op-maat in dit artikel de boventoon
voeten maakten we met alle partijen wel
een leerproces door. Om GGD’en opti
maal te versterken in hun professionali
teit in het begeleiden van scholen wer
den partneroverleggen, trainingen en
scholing georganiseerd. Sinds 2013 ver
zorgen Gezonde School-adviseurs van de
Onderwijsagenda SBGL ook begeleiding
bij advies-op-maat. De impact van de
toenemende ervaring van Gezonde

School-adviseurs om advies-op-maat te
bieden wordt mogelijk zichtbaar bij de
latere rondes. Kwalitatief lijkt nog verbe
tering mogelijk rond het persoonlijk con
tact met de school, wat bij ongeveer een
derde minder dan twaalf uur was, en valt
bovendien op dat het advies-op-maat re
latief weinig werd benut voor het toewerken naar een gezondheidsplan.
Het ondersteuningsaanbod bleek erg
positief voor de school-GGD-relatie en
scholen en GGD’en waren het er over
eens dat bij drie kwart van de scholen
een structurele verandering in gang is
gezet, een mooi resultaat. In overeen
stemming met de uitgangspunten is ge
werkt aan de Gezonde School-aanpak,
gezondheidsbeleid en schoolgezond
heidsplannen. Het vignet Gezonde
School is een duidelijke indicator om de
uitkomsten van de ondersteuning te mo
nitoren. Het advies-op-maat traject biedt
aanknopingspunten om scholen te at
tenderen op het vignet Gezonde School
en een aanvraag te bevorderen. Het is
dan wel van belang om de vragen en
wensen van de scholen als uitgangspunt
te houden, wat mogelijk spanning ople
vert met het ‘promoten’ van een vignet.
Een kritische kanttekening bij de
overwegend positieve resultaten in dit
artikel is dat de opbrengsten van het ad
vies-op-maat gebaseerd zijn op zelfrap
portage van de Gezonde School-advi
seurs. Dit kan een vertekend beeld
schetsen, ook omdat uitbetaling van in
gezette uren pas plaatsvindt nadat alle
terugkoppelingsformulieren zijn ingele
verd. Tegenover deze kanttekening staat
echter dat de scholen die advies-op-maat
kregen vergelijkbare resultaten rappor
teerden in de Quickscan.
Resultaten van dit artikel roepen te
vens vragen op. Veel scholen deden een
aanvraag, maar we weten niet goed wat
deze scholen kenmerkt. Vragen vooral
kwetsbare scholen, die dankzij het aan
bod een eerste start maken met gezond
heid op hun school, ondersteuning aan?
Of komt er toch meer belangstelling van
uit scholen die al goed bezig zijn met

Tabel 3. Toekenningen ronde 2023 en ronde 2024
Uitvoering ondersteuning
Ondersteuningsronde
2013

2014

Januari

2014

NOTEN

a Een Gezonde School werkt op een
structurele en samenhangende ma
nier aan de gezondheid van leerlingen
en medewerkers. Alle informatie en
materialen over Gezonde School zijn
te vinden op www.gezondeschool.nl.
b Het vignet Gezonde School is een er
kenning voor scholen die structureel
aandacht besteden aan het verbete
ren van gezondheid en gezondheidsvaardigheden. Het vignet voor primair
onderwijs wordt uitgegeven sinds be
gin 2011, in november 2014 waren er
in totaal 148 basisscholen met het
vignet Gezonde School.
c Sinds 2013 zijn ook bij de Onderwijsagenda SBGL enkele Gezonde Schooladviseurs werkzaam.
d Activiteiten met thema-specifiek ad
vies: Lespakket Relaties en Seksuali
teit, Lekker Fit!, Smaaklessen,
Schoolgruiten, Schoolsportvereni
ging, De Gezonde School en Genot
middelen.
e Scholen die in de beginfase afvielen,
voordat het advies-op-maat startte,
konden vervangen worden door een
andere enthousiaste school. Later zijn
daarom nog 12 advies-op-maat scho
len toegevoegd aan de 484 scholen.

AantaL toekenningen

Keuzemogelijkheden

Algemeen advies-op-maat
Thema-specifiek advies-op-maat

t/m juli 2015

Gezonde School-activiteiten
Vergoeding van taakuren
Algemeen advies-op-maat

Schooljaar 2014-2015
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gezondheid? Uit de Quickscan lijkt het
laatste naar voren te komen. Echter, de
scholen die de Quickscan invulden zijn
mogelijk niet representatief voor andere
aanvragers of, ook belangrijk, voor de
scholen die zijn afgevallen of niet aanvroegen. Het vorige TSG-artikel over het
ondersteuningsaanbod concludeerde
namelijk voorzichtig, op basis van een
vraag in het keuzemenu, dat vooral
‘nieuwe scholen’ die nog geen schriftelijk
gezondheidsbeleid hadden zich aanmeldden.3 Hoe dan ook rapporteert een
fors aantal scholen gezondheidsbeleid
steviger verankerd te hebben, los van de
uitgangspositie, en is dit een positieve
ontwikkeling.

171

129
267

Vergoeding van taakuren
/

2015
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f Over 28 scholen die vanuit eigen ca
paciteit van de GGD begeleid werden
ontvingen wij geen terugkoppeling.
g Gerapporteerd door Gezonde Schooladviseurs.
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program was developed involving fi
nancial incentives and professional
support that schools can apply for.
Since 2012, this program has been
organized four times. All Dutch
schools could subscribe for two op
tions: (1) taiored advice on health
promotion by a ‘healthy school advi
sor’, often working for a local Munic—
ipal Health Service, or (2) financial
support for health activities. This ar
ticle provides the results of the initial
round of support initiatives from the
perspective of healthy school advisors
and participating schools. Further
more it describes the reach of the
support program in a series of three
rounds.
Keywords: school health promo
tion, healthy schools, Dutch primary
schools
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context. ‘Halt! U valt’ wordt gebruikt door
lokale organisaties, zoals lokale over
heid, welzijnswerk voor ouderen, GGD,
thuiszorg, woningcorporaties en lokale
gezondheidszorg (onder andere artsen,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, apo
thekers). Met behulp van het ‘Halt! U valt’
handboek zetten zij een valpreventie
programma op. De inhoud, omvang en
uitvoering van de lokale valpreventie ac
tiviteiten kan variëren, afhankelijk van de
mogelijkheden van de uitvoerende orga
nisatie, al bestaande activiteiten en de
wensen en behoeften van de doelgroep.
‘Halt! U valt’ schrijft dus niet een vast
pakket aan activiteiten voor. Om de
kwaliteit te bewaken zijn binnen ‘Halt! U
valt’ vier kernelementen benoemd, die
aangeven wat bij de opzet en uitvoering
minimaal moet worden gedaan voor een
succesvol valpreventieprogramma. Deze
kernelementen zijn:
1.

Imptementatie van va[preventie voor ouderen:
ervaringen met ‘Halt! U vaLt’

Ptanmatige aanpak

Het programma beslaat alle noodzakelij
ke fasen (verkenning, plan van aanpak,
uitvoering, evaluatie, borging). Het sys
tematisch doorlopen van deze stappen
draagt ertoe bij dat het plan van aanpak
aansluit op de doelgroep en de lokale
mogelijkheden, dat de doelgroep be
trokken wordt bij de uitvoering, dat de
activiteiten geëvalueerd worden en zo
nodig bijgesteld en dat valpreventie ver
ankerd wordt om duurzame effecten op
het gebied van de reductie van valonge
vallen te realiseren.

Judith Kuiper,1 Jeanette Lezwijn,2 Paul den Hertog1
2.

Valongevallen vormen een belangrijke
oorzaak van verlies aan gezondheid,
mobiliteit en zelfredzaamheid van oude
ren. Er is sterk wetenschappelijk bewijs
voor de effectiviteit van een aantal valpreventie interventies, maar het uitvoe
ren van succesvolle valpreventie is com
plex. Het succes hangt onder andere af
van de mate waarin de doelgroep wordt
bereikt, van de keuze van effectieve in
terventies en van de kwaliteit van de
uitvoering van die interventies. Om pro
[essionals te ondersteunen bij het op
zetten en uitvoeren van een succesvol

veiligheidNL, Amsterdam
GGD Noord- en Oost-Gelderland, Evaluatiebureau
Publieke Gezondheid, Apeldoorn

valpreventieprogramma is de methodiek
‘Halt! U valt’ ontwikkeld. In dit artikel
beschrijven we de resultaten van een
evaluatie van de uitvoering van ‘Halt! U
valt’ in een negental (deel)gemeenten.
IN LEIDING

In Nederland overlijden jaarlijks 2.500
mensen van 65 jaar en ouder, worden
40.000 opgenomen in een ziekenhuis en
8o.ooo ouderen behandeld vanwege let
sels veroorzaakt door een val.1 Een val
kan leiden tot valangst, functionele ach
teruitgang en vermijden van activiteiten
met kans op verminderde mobiliteit en
eenzaamheid. Omdat het aantal ouderen
de komende jaren sterk toeneemt, is de
verwachting dat het aantal valongevallen
en daarmee het aantal letsels zullen stij
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gen. Er is vanuit wetenschappelijke stu
dies krachtig bewijs voor de effectiviteit
van enkele valpreventieve maatregelen.2
Voorwaarde daarbij is wel dat effectieve
valpreventieve interventies in de praktijk
goed worden uitgevoerd en de juiste
doelgroep voldoende wordt bereikt.3 De
methodiek ‘Halt! U valt’ is ontwikkeld om
professionals te ondersteunen bij het
opzetten en uitvoeren van een valpre
ventieprogramma voor thuiswonende
ouderen.
U VALT’
‘Halt u valt’ is een methodiek waarmee
een valpreventieprogramma wordt opge
zet dat in essentie bestaat uit een sa
menhangende combinatie van effectieve
maatregelen die aansluit bij de lokale
‘HALT!

www.tsg.bsl.nl

en mobiliteit het meest effectief zijn in
het voorkomen van vallen.2’3 ‘Halt! U valt’
adviseert een mix van activiteiten waar
onder een beweegprogramma en min
stens twee activiteiten gericht op andere
relevante risicofactoren.
4. Lokale samenwerking

Om de ouderen goed te kunnen bereiken
is betrokkenheid van diverse lokale par
tijen van groot belang. De expertise van
de GGD is daarbij belangrijk. De GGD kan
ook bijdragen aan de continuiteit van het
project.
U VALT’
Met subsidie van ZonMw is een effecte
valuatie uitgevoerd onder negen (deel)
(deel)gemeenten (uit vier GGD regio’s)
die ‘Halt! U valt’ uitvoerden in de periode
tussen eind 2010 begin 2013. Onder
deel van deze evaluatie was een imple
mentatiestudie waarbij in kaart is ge
bracht in hoeverre er uitvoering is gege
ven aan de vier kernelementen van ‘Halt!
U valt’ en in welke mate de doelgroep
werd bereikt. Daaruit kwam naar voren
dat de deelnemende (deebgemeenten
allen op hun eigen wijze vorm geven aan
de implementatie van ‘Halt! U valt’ pas
send binnen de eigen mogelijkheden van
de GGD en (deel)gemeenten. De kernelementen zoals beschreven in het
handboek worden daarbij niet allemaal
even goed uitgevoerd, terwijl het bereik
van een deel van de activiteiten beperkt
was. Hoe komt dit en wat kunnen we
doen om dit te verbeteren?
UITVOERING VAN ‘HALT!

—

Fasering van valpreventie activiteiten

Om ervoor te zorgen dat ouderen daad
werkelijk valpreventieve maatregelen
nemen en hun gedrag waar nodig veran
deren, moet een valpreventieprogramma
aandacht besteden aan de verschillende
fasen van gedragsverandering. Deze fa
sen zijn i) voorlichtingsactiviteiten ge
richt op bewustwording en motivering, 2)
vergroten van kennis over valpreventieve
maatregelen, en 3) stimuleren van en
ondersteunen bij het nemen van valpre
ventieve maartregelen.
3. MuLtifactoriële aanpak
Vanwege de multifactoriële aard van valongevallen bij ouderen hebben multifac
toriële interventies vaak de meeste kans
van slagen. Uit de literatuur blijkt dat
beweegprogramma’s die gericht zijn op
het verbeteren van balans, spierkracht

Planmatige aanpak

Uit de evaluatie blijkt dat bij de uitvoe
ring van ‘Halt! U valt’ in geen van de
deelnemende (deel)gemeenten alle
stappen van een planmatige aanpak zijn
doorlopen zoals bedoeld. Vaak voert
men wel een verkenning uit, maar deze
blijft beperkt tot het inventariseren van
bestaande activiteiten in de regio en
mogelijke samenwerkingspartners. Het
plan van aanpak dat vervolgens wordt
gemaakt is dan voornamelijk gebaseerd
op praktische mogelijkheden, en minder
op de behoeften en kenmerken van de
doelgroep. Wat betreft de afbakening
van de doelgroep blijkt dat men zich
meestal beperkt tot de doelgroepen die
al door de samenwerkingspartners wor
den ‘bediend’. Een verklaring hiervoor
kan zijn dat men niet teveel tijd wil be
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steden aan het voorbereiden van het
programma. De aanbevolen negen
maanden voorbereidingstijd om te in
ventariseren en een plan van aanpak op
te stellen wordt als lang ervaren. Men wil
samenwerkingspartners enthousiast
houden door snel te laten zien dat er
‘echt wat gebeurt’. Men kiest dan nood
zakelijk voor de mogelijkheden die er zijn
en voor lokale organisaties waar al sa
menwerking mee bestaat.
Evaluaties worden wel uitgevoerd
maar het over het algemeen slechts in
beperkte mate. Vaak wordt volstaan met
het uitvoeren van een (proces) evaluatie
ten behoeve van de rapportage aan de
subsidiënten.
De laatste stap van de planmatige
aanpak is de borging. Valpreventie zou
een vaste plaats moeten krijgen in de
dagelijkse werkzaamheden van relevante
organisaties. Uit de evaluatie komt naar
voren dat het valpreventieprogramma
niet geborgd wordt in vaste procedures,
routines of programma’s in de GGD regio,
gemeente of wijk. Dat komt doordat
‘Halt! U valt’ wordt ingezet als een pro
ject met een vooraf bepaalde looptijd,
vaak afhankelijk van de beschikbare fi
nanciering. Wel worden in sommige
(deeDgemeenten na afloop van het pro
ject onderdelen, zoals de werkgroep en
voorlichtingsbijeenkomsten, voortgezet
en bekostigd door de (deegemeente of
de samenwerkings-/lokale partners.
Fasering van activiteiten

De fasering van activiteiten is in de
praktijk door geen van de deelnemende
(deel)gemeenten gehanteerd. Wel wordt
vaak binnen één activiteit of één vorm
van voorlichting aandacht gegeven aan
de verschillende aspecten van gedrags
verandering. Zo zijn er folders gemaakt
waarin informatie staat over het risico op
vallen in en om huis. Daarin wordt aan
dacht besteed aan bewustwording en er
worden ook tips en wetenswaardigheden
gegeven hoe valrisico’s in en om huis te
verkleinen, het belang van bewegen en
veilig medicijngebruik. Uitvoerders ge
ven aan dat de beschikbare tijd en
financiële middelen vaak onvoldoende
zijn om apart aandacht te besteden aan
de verschillende fasen van gedragsver
andering.
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