
Samenvatting 
preventief 
gezondheidsbeleid 
2006-2018. Wat zijn 
de effecten en lessen?



Om de Nederlandse bevolking langer gezond te houden voert de overheid al jarenlang gezond-
heidsbeleid. Met dit beleid wil de overheid ervoor zorgen dat het aantal mensen met één of 
meerdere chronische ziekten minder hard stijgt. Ook wil het gezondheidsverschillen tussen 
hoog- en laagopgeleiden zo klein mogelijk maken. Om dit te bereiken was het landelijke  
gezondheidsbeleid van 2006 tot en met 2018 gericht op zes speerpunten. Het beleid was erop 
gericht om roken, (overmatig) alcoholgebruik, overgewicht, diabetes en depressie terug te  
dringen en bewegen te stimuleren (1-3). 
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Voor elk speerpunt worden verschillende soorten initiatieven 
uitgevoerd, zoals wet- en regelgeving, preventieprogramma’s, 
voorlichting en maatschappelijke bewegingen. Bij een 
maatschappelijke beweging maken meerdere partijen 
(bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties), al dan 
niet samen met de rijksoverheid, afspraken om acties te 
ondernemen voor een gemeenschappelijk doel. Hieronder 
vallen onder andere convenanten, deals en akkoorden.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) wil weten wat het effect van deze initiatieven op 
de zes speerpunten van 2006 tot en met 2018 is geweest. 
In het verleden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de 
effecten van onder meer wet- en regelgeving (bijv. accijns-
verhoging) en preventieprogramma’s (bijv. Gezonde School). 
Er is echter nog geen compleet overzicht beschikbaar van de 
effecten van het totaalpakket aan preventie-initiatieven. 
Het RIVM heeft daarom eerst per speerpunt een overzicht 
gemaakt van de initiatieven die tussen 2006-2018 zijn 
gestart, aangepast of afgerond (4). Dit overzicht staat in 
‘Preventief gezondheidsbeleid tussen 2006 en 2018 in 
beeld’. Het ging om initiatieven van de Rijksoverheid, 
landelijke thema-instituten en gezondheidsfondsen. Voor 
alle speerpunten bij elkaar bleken er meer dan 100 initiatie-
ven te zijn. In 2006 waren dat er nog maar 15. Van deze 
initiatieven richtte driekwart zich op de speerpunten roken, 
(overmatig) alcoholgebruik, overgewicht en bewegen. De 
overige initiatieven richtten zich op diabetes en depressie. 

Ook is in kaart gebracht hoe elk speerpunt, zoals het 
percentage rokers, of het percentage mensen met over- 
gewicht zich ontwikkelde van 2006 tot en met 2018 onder 
volwassenen en (indien mogelijk) voor de jeugd. Daarna is 
onderzocht in hoeverre de initiatieven hebben bijgedragen 
aan de ontwikkeling van de zes speerpunten tussen 2006 
en 2018. Hiervoor is eerst literatuuronderzoek gedaan naar 
de effectiviteit van de initiatieven die zijn uitgevoerd. 
Daarna is voor elk speerpunt met een groep experts op het 
gebied van preventie en de speerpunten besproken welk 
effect de initiatieven volgens hen hebben gehad op de 
ontwikkeling van de speerpunten in Nederland. Voor de 
speerpunten roken, (overmatig) alcoholgebruik en overge-
wicht is ook het Nederlandse beleid vergeleken met het 

beleid in enkele Europese landen waarin gunstigere 
ontwikkelingen in deze speerpunten zijn te zien. Ten slotte 
is verkend welke (lokale) factoren helpen om gemeentelijk 
gezondheidsbeleid succesvol te maken. Dit is gedaan 
omdat het landelijke preventieve gezondheidsbeleid voor 
een deel lokaal wordt uitgevoerd. Hiervoor zijn drie 
gemeenten geselecteerd die in 2016 relatief gunstige 
prevalentiecijfers voor roken, (overmatig) alcoholgebruik, 
overgewicht en bewegen hadden. Het beleid in deze 
gemeenten is vergeleken met drie vergelijkbare gemeenten 
met gemiddelde of minder gunstige prevalentiecijfers.

Dit onderzoek geeft inzichten in de effecten van het 
preventief gezondheidsbeleid dat tussen 2006 en 2018 is 
uitgevoerd en lessen die daaruit volgen. Deze informatie 
kan beleidsmakers aanknopingspunten bieden om het 
huidige beleid verder vorm te geven en te verbeteren, 
bijvoorbeeld voor het Nationaal Preventieakkoord (NPA; 5). 
In dit akkoord staan afspraken van meer dan 70 partijen om 
roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug 
te dringen.

Deze brochure geeft de belangrijkste resultaten voor elk 
speerpunt weer. Deze staan per speerpunt in een infographic 
vermeld. Daarna worden de belangrijkste discussiepunten 
en conclusies van het onderzoek beschreven. De resultaten 
van het verkennende onderzoek naar lokale factoren voor 
succesvol preventief gezondheidsbeleid zijn hierin verwerkt. 
In het rapport ‘Preventief gezondheidsbeleid 2006-2018. 
Wat zijn de effecten en lessen?’ worden de resultaten 
uitgebreid beschreven. 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/preventief-gezondheidsbeleid-2006-2018-in-beeld.pdf
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/preventief-gezondheidsbeleid-2006-2018- in-beeld.pdf
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0088.pdf
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0088.pdf
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Roken
Preventiebeleid 2006-2018: effecten en lessen

Roken in cijfers 

Initiatieven tabaksontmoedigingsbeleid

Effecten en lessen

* Preventief gezondheidsbeleid tussen 2006 en 2018 in beeld geeft een volledig 
overzicht van de initiatieven die in deze periode zijn gestart, aangepast of afgerond.

Wet- en regelgeving meest effectief, andere 
initiatieven ondersteunend 
De verhoging van de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak van  
zestien naar achttien jaar, de uitbreiding van rookverboden naar de sport-, 
cultuur- en kunstsector en de horeca, en accijnsverhogingen hebben het 
meeste effect gehad. Tabak was hierdoor minder makkelijk te verkrijgen. 
Ook is de sociale norm veranderd.

Bijdrage initiatieven
De 30 landelijke initiatieven hebben zeer waarschijnlijk bijgedragen aan de 
daling van het percentage rokers. Het is niet mogelijk om het precieze 
effect per initiatief vast te stellen. Wel weten we dat het combineren van 
initiatieven het meest effectief is.

Hoe had er meer bereikt kunnen worden?
Het effect van de bestaande initiatieven had groter kunnen zijn, bijvoor-
beeld als: 
• er jaarlijks én meer accijnsverhoging was ingevoerd;
• het rookverbod in één keer in alle sectoren was ingevoerd.

landelijke initiatieven 
uitgevoerd *

30Programma’s: 2
Maatschappelijke 
beweging: 4

Wet- en regelgeving: 5 Voorlichting: 16 Overige initiatieven: 3



Volwassenen*

2006 2018

11% 8%

2007 2017

47%

Scholieren

25%
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ALCOHOL
Preventiebeleid 2006-2018: effecten en lessen 

Overmatig  alcoholgebruik in cijfers

* Preventief gezondheidsbeleid tussen 2006 en 2018 in beeld geeft een volledig overzicht van de 
initiatieven die in deze periode zijn gestart, aangepast of afgerond.

Effecten en lessen

Twee initiatieven hebben samen waarschijnlijk effect
Het verhogen van de leeftijd waarop jongeren alcohol mogen kopen – van 
zestien naar achttien jaar – en de bijbehorende NIX18-campagne hebben zeer 
waarschijnlijk effect gehad op de daling van alcoholgebruik onder scholieren. 
Alcohol was hierdoor minder makkelijk te verkrijgen. 

Bijdrage initiatieven 
De 29 landelijke initiatieven hebben de sociale norm over alcoholgebruik onder 
jongeren veranderd. Het is niet bekend hoeveel ze hebben bijgedragen aan de 
daling in alcoholgebruik.

Hoe had er meer bereikt kunnen worden?
De effectieve maatregelen hadden nog meer effect gehad als de uitvoering 
beter was geweest. Namelijk: 
• als wet- en regelgeving, zoals verkooprestricties, beter was gehandhaafd;
• als accijnsverhogingen groter waren geweest;
• als alle reclame voor dranken waar alcohol in zit, verboden was. 

landelijke initiatieven 
uitgevoerd *

29

* Door trendbreuken tussen 2009 – 2010 en 2013 – 2014 zijn de cijfers tussen de 
periodes niet goed vergelijkbaar. Tussen 2014 en 2018 was de daling significant.

Initiatieven alcohol ontmoedigingsbeleid 

Wet- en regelgeving: 5

Programma’s: 5

Voorlichting: 15

Maatschappelijke
beweging: 2

Overige initiatieven: 2
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Overgewicht
Preventiebeleid 2006-2018: effecten en lessen 

Overgewicht in cijfers

Initiatieven preventiebeleid  overgewicht en obesitas

Effecten en lessen

* Preventief gezondheidsbeleid tussen 2006 en 2018 in beeld geeft een volledig 
overzicht van de initiatieven die in deze periode zijn gestart, aangepast of afgerond.

Enkele programma’s effectief
De programma’s Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en Sport en 
Bewegen in de Buurt hebben waarschijnlijk effect gehad op het 
aantal mensen met overgewicht. Onder andere omdat deze zorgen 
voor een goede lokale infrastructuur voor preventie.

Bijdrage initiatieven 
Het percentage mensen met overgewicht zou waarschijnlijk meer zijn 
gestegen zonder de 25 landelijke initiatieven. Het is niet mogelijk de 
bijdrage per initiatief vast te stellen.

Hoe had er meer bereikt kunnen worden?
• Veel initiatieven zijn vrijblijvend. Ingrijpender beleid, zoals wet-  

en regelgeving, kan helpen om overgewicht tegen te gaan. 
• De omgeving is nog niet voldoende aangepakt. Een gezonde 

omgeving is nodig om mensen te stimuleren gezond te eten en 
genoeg te bewegen.

landelijke initiatieven 
uitgevoerd *

25Programma’s: 9 Maatschappelijke 
beweging: 6 

Wet- en regelgeving: 3 Voorlichting: 5 Overige initiatieven: 2 
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Bewegen
Preventiebeleid 2006-2018: effecten en lessen 

Voldoende bewegen in cijfers

* Preventief gezondheidsbeleid tussen 2006 en 2018 in beeld geeft een volledig overzicht 
van de initiatieven die in deze periode zijn gestart, aangepast of afgerond.

Effecten en lessen

Twee programma’s effectief
De programma’s Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impuls en Sport en Bewegen 
in de Buurt hebben waarschijnlijk effect gehad op bewegen. Onder andere 
omdat ze meerdere jaren worden ingezet. 

Bijdrage initiatieven
Het is niet bekend hoeveel de 23 landelijke initiatieven hebben bijgedragen aan 
de stijging van het aantal volwassenen en ouderen dat voldoet aan de 
Beweegrichtlijnen. Het effect per initiatief is moeilijk te bepalen. Wel zijn 
mensen er zich bewuster van geworden dat bewegen belangrijk is. 

Hoe had er meer bereikt kunnen worden?
Veel initiatieven richten zich nu op sporten, en niet op bewegen. Ze slaan 
onvoldoende aan bij mensen die niet of weinig bewegen. Er kan meer bereikt 
worden als deze mensen betrokken worden bij de ontwikkeling van 
initiatieven.

landelijke initiatieven 
uitgevoerd *

23
Initiatieven preventiebeleid bewegen 

Wet- en regelgeving: 2 

Programma’s: 9

Voorlichting: 5

Maatschappelijke
beweging: 5 

Overige initiatieven: 2



Effecten van en lessen uit preventief gezondheidsbeleid   |  7

63.400 64.70064.900 73.100 
2011 20182011 2018

Mannen Vrouwen

63.400 64.70064.900 73.100 
2011 20182011 2018

Mannen Vrouwen

DIABETES 
Preventiebeleid 2006-2018: effecten en lessen

Diabetes in cijfers

* Preventief gezondheidsbeleid tussen 2006 en 2018 in beeld geeft een volledig overzicht 
van de initiatieven die in deze periode zijn gestart, aangepast of afgerond.

Effecten en lessen

Effecten initiatieven onbekend 
Het is niet bekend wat de effecten van de landelijke initiatieven zijn geweest  
op het aantal mensen met diabetes type 2. Het is niet onderzocht of de  
initiatieven effectief zijn.

Bijdrage initiatieven
Het lijkt erop dat mensen zich door de dertien initiatieven bewuster zijn 
geworden van diabetes en hoe ze het kunnen voorkomen. 

Hoe had er meer bereikt kunnen worden?
• De meeste initiatieven bestonden uit voorlichting over een gezonde leefstijl.  

Meer variatie in maatregelen kan helpen om diabetes te voorkomen. 
• De voedsel- en leefomgeving lijkt nog niet voldoende aangepakt.  

Een gezonde omgeving kan mensen stimuleren gezond te leven.  
Wet- en regelgeving kan hierbij helpen.

landelijke initiatieven 
uitgevoerd *

13
Initiatieven preventiebeleid diabetes 

Programma’s: 2

Wet- en regelgeving: 1 Voorlichting: 7

Maatschappelijke
beweging: 2 

Overige initiatieven: 1
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Depressie
Preventiebeleid 2006-2018: effecten en lessen

Stemmingsstoornissen in cijfers *

Initiatieven preventiebeleid depressie

Effecten en lessen

* Preventief gezondheidsbeleid tussen 2006 en 2018 in beeld geeft een volledig 
overzicht van de initiatieven die in deze periode zijn gestart, aangepast of afgerond.

Effecten initiatieven onbekend
Het is niet bekend wat het effect van de initiatieven op het aantal mensen met 
een depressie is geweest. Onder andere omdat het niet precies bekend is hoe 
effectief de initiatieven zijn en hoeveel mensen ermee worden bereikt.

Bijdrage initiatieven
De verwachting is dat de elf initiatieven geen invloed hebben gehad op het 
aantal mensen met een depressie. Wel zijn mensen sneller hulp gaan zoeken 
voor hun klachten en zijn huisartsen depressie beter gaan herkennen.

Hoe had er meer bereikt kunnen worden?
• De hulpverlening voor mensen met risico op depressie is versnipperd. Om 

depressie te voorkomen kan meer gedaan worden. Verschillende partijen, 
zoals scholen en werkgevers, moeten hierbij betrokken worden.

• Weinig initiatieven besteden aandacht aan hoogrisicogroepen, zoals 
adolescenten. Daar kan meer aandacht voor komen.

landelijke initiatieven 
uitgevoerd *

11Wet- en regelgeving: 2

Voorlichting: 5

Maatschappelijke beweging: 3

Overige initiatieven: 1

* Het grootste deel van de mensen met een stemmingsstoornis heeft een depressie.
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Depressie
Preventiebeleid 2006-2018: effecten en lessen

Stemmingsstoornissen in cijfers *

Initiatieven preventiebeleid depressie

Effecten en lessen

* Preventief gezondheidsbeleid tussen 2006 en 2018 in beeld geeft een volledig 
overzicht van de initiatieven die in deze periode zijn gestart, aangepast of afgerond.

Effecten initiatieven onbekend
Het is niet bekend wat het effect van de initiatieven op het aantal mensen met 
een depressie is geweest. Onder andere omdat het niet precies bekend is hoe 
effectief de initiatieven zijn en hoeveel mensen ermee worden bereikt.

Bijdrage initiatieven
De verwachting is dat de elf initiatieven geen invloed hebben gehad op het 
aantal mensen met een depressie. Wel zijn mensen sneller hulp gaan zoeken 
voor hun klachten en zijn huisartsen depressie beter gaan herkennen.

Hoe had er meer bereikt kunnen worden?
• De hulpverlening voor mensen met risico op depressie is versnipperd. Om 

depressie te voorkomen kan meer gedaan worden. Verschillende partijen, 
zoals scholen en werkgevers, moeten hierbij betrokken worden.

• Weinig initiatieven besteden aandacht aan hoogrisicogroepen, zoals 
adolescenten. Daar kan meer aandacht voor komen.

landelijke initiatieven 
uitgevoerd *

11Wet- en regelgeving: 2

Voorlichting: 5

Maatschappelijke beweging: 3

Overige initiatieven: 1

* Het grootste deel van de mensen met een stemmingsstoornis heeft een depressie.

Enkele bevindingen uit dit onderzoek gelden voor alle 
speerpunten. Ze worden hieronder toegelicht. Een aantal 
van deze aspecten kwam ook naar voren uit het verkennende 
onderzoek naar factoren die kunnen helpen om effectief 
gemeentelijk gezondheidsbeleid vorm te geven en uit te 
voeren. 

Effect van initiatieven op speerpunten is 
niet in cijfers uit te drukken 
Voor alle speerpunten bleek het lastig te zeggen wat precies 
de effecten van de losse initiatieven op de ontwikkeling van 
de speerpunten tussen 2006 en 2018 zijn geweest. Dat kwam 
onder andere doordat er weinig onderzoek gedaan is naar de 
effecten en het bereik van een groot deel van de initiatieven. 
Soms zijn er wel evaluaties gedaan, maar daarin zijn vaak 
vooral procesmatige tussenuitkomsten op de korte termijn 
gemeten. Bijvoorbeeld hoeveel subsidies er zijn verleend of 
hoeveel scholen er mee doen aan een initiatief. Dat geeft 
onvoldoende inzicht in de werkelijke impact van de preventieve 
initiatieven op de speerpunten. Daarnaast zijn in de onder- 
zochte periode verschillende initiatieven tegelijkertijd 
uitgevoerd. Het effect van de losse initiatieven is daardoor 
niet te onderscheiden.

Bovendien zijn er andere factoren aan te wijzen die de 
ontwikkeling van de speerpunten positief of negatief hebben 
beïnvloed. Dit kunnen maatschappelijke, culturele, sociale 
en politieke factoren zijn. Een voorbeeld is de toegenomen 
aandacht voor een gezonde leefstijl. Dit heeft een positief 
effect. De toename van beeldschermgebruik heeft waar-
schijnlijk een negatief effect. De ontwikkelingen in de 
speerpunten, zoals het percentage rokers of percentage 
mensen met overgewicht, zijn het gevolg van al deze effecten 
samen. Ook daardoor is het effect van de individuele 
initiatieven niet te onderscheiden. 

Inzet effectieve initiatieven kan  
verbeterd worden
Voor de speerpunten roken en (overmatig) alcoholgebruik 
is er meer wet- en regelgeving dan voor de andere speer-
punten. Wet- en regelgeving heeft bij die speerpunten zeer 
waarschijnlijk het meest bijgedragen aan de gunstige 
ontwikkeling. Toch had er ook voor deze speerpunten meer 
bereikt kunnen worden als de wetgeving en handhaving 
daarvan strikter was geweest. Eind 2018 zijn in het NPA hier al 
afspraken over gemaakt. Zo is afgesproken om meer plekken 
rookvrij te maken en de marketing van alcoholhoudende 
dranken verder te beperken. Het RIVM heeft recent nog 
extra maatregelen voorgesteld aan het ministerie van VWS 

om vervolgstappen richting de ambities van het NPA voor 
2040 te zetten (6). Ook andere initiatieven voor de speer-
punten roken en (overmatig) alcoholgebruik kunnen nog 
verbeterd worden, zodat ze mogelijk een groter effect 
hebben.

Meer aandacht voor de leefomgeving  
is nodig
Voor de speerpunten overgewicht, bewegen en diabetes 
wordt vooral voorlichting ingezet. De experts gaven aan dat 
er meer effect had kunnen zijn als de leefomgeving gezonder 
was gemaakt. Veel van de initiatieven voor overgewicht, 
bewegen en diabetes zijn vrijwillig en de experts vinden 
dat te vrijblijvend. Eind 2018 zijn er in het NPA meerdere 
afspraken gemaakt voor een gezondere leefomgeving. Ook 
hiervoor zijn door het RIVM extra maatregelen voorgesteld 
om vervolgstappen richting de ambities van het NPA te 
zetten, zoals een verbod op reclame voor producten buiten 
de Schijf van Vijf (6). 

Initiatieven hebben bewustwording 
vergroot 
Het is zoals gezegd niet altijd duidelijk wat de bijdrage is 
geweest van de losse initiatieven aan de ontwikkeling van 
de speerpunten. Wel hebben de initiatieven er volgens de 
experts aan bijgedragen dat burgers en professionals zich 
bewuster zijn geworden van dat een gezonde leefstijl 
belangrijk is. Dat geldt ook voor hulp zoeken bij (depressieve) 
klachten. Ook zijn roken en alcoholgebruik minder normaal 
geworden door de initiatieven. Hoewel het jaren kan duren 
voordat gedragsveranderingen zichtbaar worden, hebben 
mensen waarschijnlijk door de initiatieven wel een stap in 
de richting van gedragsverandering gezet. 

Beleid nog onvoldoende integraal

Voor elk speerpunt gaven experts aan dat een integrale 
aanpak belangrijk is en dat hier verbetering mogelijk is. 
Integraal beleid is nodig om complexe gezondheidsproblemen 
aan te pakken. Hierin is aandacht voor zowel leefstijlfactoren 
als de sociale en fysieke omgeving waarin mensen leven. 
Het houdt ook in dat iedereen kan meedoen aan de samen-
leving en dat voorzieningen toegankelijk zijn. Sectoren 
binnen en buiten het terrein van de volksgezondheid 
werken bij deze aanpak samen aan gezondheid. De drie 
gemeenten met gunstige prevalentiecijfers die in het 
verkennende onderzoek zijn bekeken, werkten vanuit een 
integrale visie op preventie.  
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Veel initiatieven zijn gericht op de hele 
bevolking en jongeren
Integraal beleid zet verschillende initiatieven in voor 
verschillende doelgroepen. Veel van de geïnventariseerde 
initiatieven voor de speerpunten roken, (overmatig) 
alocholgebruik, overgewicht en bewegen zijn op de hele 
bevolking en jongeren gericht. Dat laatste is onder andere 
gedaan vanuit de gedachte dat een gezonde leefstijl 
makkelijker aan te leren is als je er mee opgroeit. Voor de 
speerpunten diabetes en depressie zijn sommige initiatieven 
gericht op verschillende doelgroepen. Om nog meer te 
kunnen bereiken, is het volgens experts belangrijk om 
bepaalde doelgroepen (nog) meer aandacht te geven. 
Het gaat bij alle speerpunten om mensen met een lage 
sociaaleconomische positie, bij de preventie van over-
gewicht om volwassenen en bij depressiepreventie om 
adolescenten. 

Preventie is een zaak van de lange adem

De experts waren het erover eens dat preventie een zaak is 
van de lange adem. Alleen initiatieven die lang doorgaan, 
zorgen voor gedragsverandering. Uit de inventarisatie 
van initiatieven blijkt dat sommige initiatieven, zoals 
programma’s, al lang lopen. Binnen deze programma’s zijn 
de activiteiten soms wel van korte duur, zoals een jaarlijks 
wisselende campagne. In de gemeenten met gunstige 
prevalentiecijfers (voor roken, alcoholgebruik, overgewicht 
en/of bewegen) worden langlopende initiatieven uitgevoerd 
en verbeterd. Ook wordt geprobeerd om ze structureel in 
het beleid in te bedden. Hierdoor worden veel bewoners 
bereikt en blijft het effect op de gezondheid van de inwoners 
behouden. Ook is een lange adem nodig om een effect op 
de speerpunten te kunnen meten. Het is aannemelijk dat van 
de initiatieven gericht op de leefstijlfactoren sneller effecten 
zichtbaar zijn dan voor initiatieven voor chronische ziekten, 
zoals diabetes en depressie. Maar van veel initiatieven is 
niet bekend wat de effecten op de langere termijn zijn, 
bijvoorbeeld na vijf of tien jaar. Onderzoek naar het effect 
van de initiatieven is schaars en kijkt vaak niet verder dan 
één jaar. Dit pleit niet alleen voor meer studies maar ook 
voor studies die langere tijd het effect van initiatieven 
onderzoeken.

Conclusie

Tussen 2006 en 2018 zijn er veel nieuwe initiatieven 
begonnen om roken en alcoholgebruik te ontmoedigen, 
bewegen te stimuleren, en overgewicht, diabetes en 
depressie te voorkomen. Deze initiatieven hebben er 
mede voor gezorgd dat Nederland zich bewuster is 
geworden van deze belangrijke leefstijlfactoren en 
gezondheid. Het is echter lastig vast te stellen in 
welke mate de initiatieven effect hebben gehad op 
gezondheid gerelateerd gedrag, zoals het percentage 
rokers. Voor roken en alcoholgebruik hebben zeer 
waarschijnlijk vooral wet- en regelgeving, zoals 
verkooprestricties en accijnzen, eraan bijgedragen dat 
er in 2018 minder mensen rookten en overmatig 
alcohol dronken dan in 2006. Voor de andere speer-
punten is de bijdrage van de verschillende initiatieven 
minder duidelijk.

Om meer inzicht in de effecten te krijgen is meer 
kwantitatief én kwalitatief onderzoek nodig. 
Kwantitatief onderzoek kan inzicht geven in de 
effectiviteit van de initiatieven en hoeveel mensen 
ermee worden bereikt. Kwalitatief onderzoek kan 
helpen begrijpen waarom initiatieven wel of niet 
werken, en voor wie. Maar ook als deze informatie er 
zou zijn, is duidelijk dat veranderingen in de speer-
punten niet alleen worden veroorzaakt door de 
initiatieven. Er zijn namelijk ook allerlei maatschap-
pelijke, culturele, sociale en politieke factoren die 
daar invloed op hebben. De effecten van deze 
ontwikkelingen en de initiatieven zijn niet van elkaar 
te onderscheiden. 

De inzichten in de effecten van de initiatieven op de 
ontwikkeling van de speerpunten en lessen die daaruit 
volgen, kunnen voor beleidsmakers aanknopings-
punten zijn. Hiermee kunnen zij het preventieve 
gezondheidsbeleid verder vorm geven en verbeteren. 
Zo onderstreept dit onderzoek nogmaals het belang 
van integraal gezondheidsbeleid. Hierbij worden 
verschillende soorten initiatieven ingezet voor 
meerdere doelgroepen en werken verschillende 
sectoren binnen en buiten het gezondheidsdomein 
samen. Waarschijnlijk is meer gezondheidswinst 
mogelijk door ook de leefomgeving gezonder te 
maken. Als laatste kunnen effectieve initiatieven, 
zoals wet- en regelgeving, worden verbeterd of 
ingevoerd waar dat nog niet is gedaan.
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