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Integraal werken als noodzaak:

n We hebben veelal te maken met:

– ‘wicked problems’

– ‘complex adaptive systems’

n Voorbeeld op volgende slide:

– Foresight Obesity System Map (UK, 2007)





Regenboogmodel Dahlgren & Whitehead



Wat levert integraal werken op: inzicht in 
resultaat noodzakelijk
n Doen we de juiste dingen?
n Doen we de juiste dingen goed?

– Verplicht aan de Amsterdammers
– Verplicht aan de samenleving

n Nodig voor inkoop (gemeente)
n Nodig voor aanbod (aanbieders)



Inzicht in effecten van ons handelen, hoe?

n ‘RCT’s’:

n De klassieke ‘randomized controlled trial’
n Vanuit de klinische traditie
n Lineair model van oorzaak en effect

n ‘één na hoogste niveau van bewijs voor effectiviteit’

n MAAR:





Inzicht in effecten van ons handelen, hoe?

n MAAR:

n ‘RCT’s’:

– Buiten de kliniek/lab slecht uitvoerbaar
– Strak gecontroleerde omstandigheden, niet overeenkomstig de 

werkelijkheid
– Veelal monodisciplinair
– Niet geschikt voor integrale aanpakken 



Inzicht in effecten van ons handelen,
hoe dan wel?

n ‘a shift is required from simple, linear, causal models ; in stead of 
whether an intervention works to fix a problem, researchers should 
aim to identify if and how it contributes to reshaping a system in 
favourable ways’ 

n Harry Rutter et al. The Lancet,  2017



Inzicht in effecten van ons handelen, 
hoe dan wel?

n ‘Actiondersteunende evaluatie; Evaluatie is dan niet langer een 
externe observatie van  veranderstrategieën, maar wordt een van 
de strategieën’

n Kremers et al. Tijdschr.gezondheidswet,  2018



Inzicht in effecten van ons handelen,
hoe dan wel?

n ‘theory-based evaluatieonderzoek; het uiteen rafelen van de 
veronderstellingen die ten grondslag liggen aan een interventie en 
deze toetsen aan de bestaande wetenschappelijke kennis’

n Keuzenkamp,  Sociaalbestek, 2018



Inzicht in effecten van ons handelen,
hoe dan wel?

n Het combineren van onderzoeksmethoden om breed inzicht te 
krijgen, niet op één geïsoleerde parameter.

n Het combineren van verschillende wetenschappelijke disciplines is 
daarbij dan ook eerder regel dan uitzondering.



Inzicht in effecten van ons handelen, 
noodzaak van onderzoek: wat dan wel?

n Kwantitatief onderzoek, bijvoorbeeld:

– Trendanalyses
– Vragenlijsten
– Quasi-experimenteel 



Trends in overgewicht (incl. obesitas) voor kinderen  
van 2 jaar naar SES van de ouders, Amsterdam
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Inzicht in effecten van ons handelen, 
noodzaak van onderzoek: wat dan wel?

n Kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld:
– Observaties
– Interviews
– Tevredenheid
– Netwerkanalyse
– Documentanalyse

n Actie begeleidend of actie ondersteunend onderzoek.

n Onderzoek naar werkzame elementen 



Voorbeeld: algemeen werkende factoren van de 
AAGG (VU/NJi)

n Leiderschap
n Programmatische aanpak
n Integrale samenwerking 
n Interventieontwikkeling en uitvoering
n Lange termijn visie gericht op blijvende veranderingen 
n Lerende aanpak
n Communicatie en marketing



Randvoorwaarden

n Van onderzoek fondsen vraagt dit dat interdisciplinair onderzoek naar 
effectiviteit van interventies in sociaal domein met innovatieve 
methoden moet worden gestimuleerd.
– ZonMw en NWA geven hiervoor meer ruimte

n Van universiteiten vraagt dit ook om ‘schotten te doorbreken’, en om 
interdisciplinair onderzoek te bevorderen en te waarderen

n Een sterke verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek.



En Amsterdam heeft veel kennis in huis ..



Sarphati Amsterdam
Research Centre for New Epidemics

Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk 
voor een gezonder Amsterdam



Sarphati Amsterdam

SARPHATI

waardevolle kennis en 
toonaangevend onderzoek

betrokkenheid, 
innovatie en 
oplossingen

Living Lab en 
startfinanciering

VU

UVA
AMC

Vumc

HvA

vertrouwen, draagvlak en 
steun



ouders nu én in de toekomst (nog) beter helpen 
om hun kinderen gezond te laten opgroeien

• meeste Amsterdamse kinderen groeien 
gezond op… maar er blijven kinderen die 
gezondheidsproblemen krijgen

• overgewicht en obesitas nog steeds groot 
gezondheidsprobleemwe weten al veel:

groei, voeding, bewegen, slaap belangrijke factoren

maar: hoe hangen ze samen, wat beïnvloedt elkaar en
wat zijn de kritieke momenten tijdens het opgroeien?

onderzoek ten behoeve van 
effectieve en duurzame preventie 



Sarphati Cohort
schematisch overzicht

• verzameld tijdens consult
• geregistreerd door JGZ 

artsen en verpleegkundigen 
via digitaal dossier (Kidos)

• gestandaardiseerde 
metingen en observaties

vragenlijst

kernset-plus

sub
coh

ort

consult

k e r n s e t

• verzameld na consult
• vragenlijsten
• koppeling met kernset

• verzameld na consult
• vragenlijsten en interviews

observaties en metingen, o.a. biosamples
• koppeling met kernset(-plus)

• verzameld voor consult
• vragenlijsten
• koppeling met digitaal dossier (Kidos)
• sluit aan bij zorg en bestaande structuren



Baby
geboren! 8 dgn 2w 1m 2m 3m 4m 6m 11m 14m 18m 2j 3j 3,9j

initiële inclusie 
contactmomenten ouders

Screener
overhandigt 

aan ouder

Verpleegkundige
overhandigt aan 

ouder 

OKT assistent in 
gesprek met 

ouder 
Sarphati team in de OKT wachtkamer

Informatiebrochure 
Flyer 

iPad- Sarphati App
Poster

Kussens
Kleurplaten 

Informatiebrochure 
Flyer 

iPad- Sarphati App
Poster

Kussens
Kleurplaten 

flyer

boekenlegger

helpdesk

wijkgerichte werving

2018/2019

communicatie campagne  

Uitnodigingsbrief
Sarphati Cohort  

(bestaande kinderen)



8 OKT locaties gestart
• Zuidoost: Klein Gooioord
• West: Tijl Uilenspiegel
• Noord: Wingerdweg, Aldebaranplein
• Nieuw-West: Evertsweertplantsoen, Slotermeerlaan, Albardakade
• Centrum: Kraijenhofstraat

1 week voor start 
Ouders ontvangen 
uitnodigingsbrief 
Sarphati Cohort 

1e huisbezoek 
Screener geeft 

boekenlegger in 
Groeigids

2e huisbezoek 
Verpleegkundige 

geeft flyer in 
omslag Groeigids

4 weken consult 
OKT assistent in 

gesprek met Ouder 

8 weken consult 
OKT assistent 
(nogmaals) in 

gesprek met ouder



12.613
brieven

04.03.19

Resultaat
hoe loopt de inclusie?

• veel ouders reageren enthousiast en willen meedoen
• uitnodigingsbrief lijkt succesvoller dan gedacht 
• persoonlijke benadering op locatie blijkt cruciaal! 

data van

±8.500
consulten 
(kernset)

19.03.19

±3.750
contacten 

(OKT)

18.03.19 1.371
deelnemers

19.03.19



Conclusie

n Integraal werken en integraal onderzoek: een gedwongen huwelijk!

n Maar een huwelijk dat ons wel verder brengt in weten wat werkt en 
daarmee een waardevolle bijdrage levert aan de samenleving!


