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Checklist Integraal gezondheidsbeleid

Introductie & Toelichting Checklist Integraal Gezondheidsbeleid
Deze checklist heeft tot doel de weerslag van lokaal integraal gezondheidsbeleid (IGB) in
gemeentelijke beleidsnota’s te inventariseren. Het is primair bedoeld voor wetenschappelijk gebruik
door onderzoekers van het beleid (bijv. gezondheidswetenschappers). De informatie die het
instrument oplevert kan echter ook bruikbaar zijn voor beleidsmakers en beleidsuitvoerders.
De checklist geeft een beperkte indruk van het complexe fenomeen lokaal IGB. Voor een vollediger
beeld is de inzet van aanvullende instrumenten nodig, zoals interviews over de processen van
totstandkoming en uitvoering van IGB. Niet alle aspecten die het instrument bevraagt zullen altijd
optimaal in nota's terug te vinden zijn. Het instrument is juist bedoeld om de aanwezigheid of
afwezigheid ervan vast te stellen.
De totale checklist bestaat uit twee deelchecklisten:
 Deelchecklist I: bestaat uit 8 items en meet de weerslag van IGB in de lokale nota
volksgezondheid of in andersoortige volksgezondheidsnota's, zoals een regionale nota, een
integrale nota of een WMO-nota
 Deelchecklist II: bestaat uit 6 items en meet de weerslag van IGB in lokale nota's die niet
direct betrekking hebben op de volksgezondheid, bijvoorbeeld op gebied van welzijn, werk &
inkomen, verkeer, of ruimtelijke ordening
Voor een zo compleet mogelijk beeld is het aan te bevelen om naast deze lokale nota's aanvullende
bronnen te bekijken, zoals budgetten, inspraakrapporten en/of uitvoeringsnota’s.
Beide deelchecklisten trachten verschillende aspecten van integraliteit te meten. Die betreffen onder
meer de determinanten waarop het beleid zich richt, de beleidsinstrumenten die worden ingezet, en
de sectoren die betrokken zijn. De onderzoeker krijgt een aantal items voorgelegd, bestaande uit een
stelling met één of meerdere vragen die telkens een aspect van lokaal IGB behandelen. Gezamenlijk
vormen deze aspecten een indicatie voor de mate van integraliteit van het beleid.
LET OP: u vult het instrument per nota apart in.
Op de volgende pagina kunt u aangeven of u nu een nota volksgezondheid of een nota van een
andere sector gaat beoordelen.
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Welke nota gaat u nu beoordelen?
Nota Volksgezondheid (of soortgelijk --> ga door naar de volgende pagina
Nota andere sector(en) --> ga door naar pagina 19
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Deelchecklist I: Nota Volksgezondheid
Instructies gebruik deelchecklist I
Op de volgende pagina begint deelchecklist I. De eerste pagina bevat een totaaloverzicht van de
items. Vervolgens krijg u een pagina met vragen over de aard van de nota. De daarop volgende
pagina's bevatten vragen over de inhoud van de nota.
Terugbladeren kunt u met de knop 'Terug' en vooruit bladeren met de knop 'Volgende'. Om vooruit
te bladeren dienen echter wel de verplichte onderdelen ingevuld te zijn. Wanneer u deze niet invult
verschijnt er een foutmelding die u laat zien welke informatie u nog dient toe te voegen.
Uw beoordeling van een nota kunt u tussentijds opslaan door bovenaan het scherm te klikken op
'Opslaan en weer verder gaan'. Vervolgens laat u uw e-mailadres achter en krijgt u een e-mail met
een link om de enquête te hervatten op een voor u geschikt tijdstip.

Instructies invullen deelchecklist I
1. Ga naar de pagina met het totaaloverzicht van de items. Dit geeft u een beeld van welke
aspecten bevraagd gaan worden.
2. Lees de betreffende nota en eventuele aanvullende beleidsdocument(en). Arceer de stukken
tekst die van belang zijn met betrekking tot de gevraagde aspecten.
3. Ga naar de volgende pagina, volg de instructies en beantwoord de vragen. Grijp hierbij
eventueel terug op de gearceerde teksten in de beleidsdocumenten.
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Overzicht items deelchecklist I
Deelchecklist I meet de weerslag van IGB in de lokale nota volksgezondheid of in andersoortige
volksgezondheidsnota's, zoals een regionale nota, een integrale nota of een WMO-nota.
Het deelchecklist is als volgt opgebouwd:
 Gebruikte bronnen bij deelchecklist I
 Item 1: De nota beschrijft de determinanten van de lokale gezondheidssituatie
 Item 2: De nota beschrijft welke sectoren en organisaties van invloed zijn op de lokale
gezondheidssituatie
 Item 3: De nota beschrijft op welke gezondheidsdeterminanten het beleid zich richt
 Item 4: De nota beschrijft welke beleidsinstrumenten worden ingezet
 Item 5: De nota beschrijft welke sectoren en organisaties voor de inzet van
beleidsinstrumenten verantwoordelijk zijn
 Item 6: De nota beschrijft op welke wijze gezondheidsbeleid van invloed is op de
beleidsdoelen van andere sectoren
 Item 7: De nota beschrijft hoe het beleid van de gezondheidssector en andere sectoren
elkaar versterken
 Item 8: De nota beschrijft een afweging van gezondheid als waarde ten opzichte van
andere waarden
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Gebruikte bronnen deelchecklist I
Vraag 0a: Voor welke nota wordt deze deelchecklist ingevuld?
Wat is de titel van de nota?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Voor welke gemeente wordt de deelchecklist ingevuld?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Op welk niveau is de nota opgesteld? Kies het antwoord dat het meest van toepassing is. Eén
antwoord mogelijk.

Gemeentelijk
Intergemeentelijk/subregionaal
Regionaal
Provinciaal
Vanuit welke sector(en) is de nota opgesteld waarvoor het instrument wordt ingevuld? Meerdere
antwoorden mogelijk.

Volksgezondheid (incl. preventie en zorg)
Jeugd en gezin (incl. jongeren)
Werk, inkomen en participatie (incl. integratie, armoede)
Sport en recreatie
Kunst en cultuur (incl. toerisme)
Onderwijs
Duurzaamheid (incl. klimaat, groen, energie, luchtkwaliteit)
Openbare orde en veiligheid (incl. vergunningverlening)
Economische zaken (incl. werkgelegenheid, ondernemerschap)
Financiën (incl. begrotingen, financiële kaders)
Transport en infrastructuur (incl. waterbeheer, luchthaven, ICT)
Ruimtelijke ordening (incl. openbare ruimte)
Op welke beleidsperiode heeft de nota betrekking?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Vraag 0b: Zijn er aanvullende bronnen gebruikt (bijv. budgetten, inspraakrapporten en/of
uitvoeringsnota's)? LET OP: het gaat hier niet om nota's van niet-gezondheidssectoren (deze
komen aan bod in deelchecklist II).
Ja (naar volgende vraag)
Nee (volgende vraag overslaan)

Vermeld per aanvullende bron de titel, het onderwerp, rechtsgebied (gemeente(n)/(sub)regio)
en beleidsperiode waarop de aanvullende bron betrekking heeft (bijv. Alcohol, gemeente
Boxmeer, 2014-2018).
Bron 1: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Bron 2: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Bron 3: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Bron 4: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Bron 5: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Toelichting bij gebruikte bronnen
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Item 1: De nota beschrijft de determinanten van de lokale gezondheidssituatie
Vraag 1a: In hoeverre beschrijft de nota de determinanten van de lokale gezondheidssituatie?
Eén antwoord mogelijk.
Systematisch: consequent beschreven
Meestal: bij de meeste thema’s beschreven
Incidenteel: bij enkele thema’s beschreven
Niet: bij geen enkel thema beschreven

Vraag 1b: Welke (combinatie van) determinanten van de lokale gezondheidssituatie beschrijft
de nota in het bijzonder? Meerdere antwoorden mogelijk.
Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht en erfelijke factoren)
Individuele leefstijlfactoren (gedrag en motivatie)
Sociale omgeving (familiale, sociale, werkgerelateerde en gemeenschapsinvloeden)
Fysieke omgeving (leef- en werkomstandigheden)
Macrofactoren (sociaaleconomische, culturele en politieke factoren)
Kwaliteit van en toegang tot zorg
Geen
Toelichting op score van dit item
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Item 2: De nota beschrijft welke sectoren en organisaties van invloed zijn op de lokale
gezondheidssituatie
Vraag 2a: In hoeverre beschrijft de nota welke sectoren en organisaties invloed hebben op de
lokale gezondheidssituatie? Eén antwoord mogelijk.
Systematisch: consequent beschreven
Meestal: bij de meeste thema’s beschreven
Incidenteel: bij enkele thema’s beschreven
Niet: bij geen enkel thema beschreven

Vraag 2b: Voor welke gemeentelijke beleidssectoren noemt de nota deze invloed in het
bijzonder? Meerdere antwoorden mogelijk.
Jeugd en gezin (incl. jongeren)
Werk, inkomen en participatie (incl. integratie, armoede)
Sport en recreatie
Kunst en cultuur (incl. toerisme)
Onderwijs
Duurzaamheid (incl. klimaat, groen, energie, luchtkwaliteit)
Openbare orde en veiligheid (incl. vergunningverlening)
Economische zaken (incl. werkgelegenheid, ondernemerschap)
Financiën (incl. begrotingen, financiële kaders)
Transport en infrastructuur (incl. waterbeheer, luchthaven, ICT)
Ruimtelijke ordening (incl. openbare ruimte)
Geen
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Vraag 2c: Voor welke organisatietypen noemt de nota deze invloed in het bijzonder? Meerdere
antwoorden mogelijk.
Politiek-bestuurlijk (bijv. politieke partij, college van B&W)
Ambtelijk apparaat (bijv. gemeentelijke beleidsafdelingen, GGD)
Semi-overheid (organisatie onder nauw toezicht en/of financiering van overheid, bijv.
school, ziekenhuis)
Maatschappelijke organisaties (onafhankelijke particuliere organisatie zonder winstoogmerk,
bijv. verenigingen, stichtingen)

Bedrijven (particuliere organisatie met winstoogmerk)
Burgers (georganiseerd of ongeorganiseerd)
Geen
Toelichting op score van dit item
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Item 3: De nota beschrijft op welke gezondheidsdeterminanten het beleid zich richt
Vraag 3a: In hoeverre beschrijft de nota op welke gezondheidsdeterminanten het beleid zich
richt? Eén antwoord mogelijk.
Systematisch: consequent beschreven
Meestal: bij de meeste thema’s beschreven
Incidenteel: bij enkele thema’s beschreven
Niet: bij geen enkel thema beschreven

Vraag 3b: Van welke (combinatie van) determinanten in het bijzonder beschrijft de nota dat het
beleid zich daarop richt? Meerdere antwoorden mogelijk.
Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht en erfelijke factoren)
Individuele leefstijlfactoren (gedrag en motivatie)
Sociale omgeving (familiale, sociale, werkgerelateerde en gemeenschapsinvloeden)
Fysieke omgeving (leef- en werkomstandigheden)
Macrofactoren (sociaaleconomische, culturele en politieke factoren)
Kwaliteit van en toegang tot zorg
Geen
Toelichting op score van dit item
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Item 4: De nota beschrijft welke beleidsinstrumenten worden ingezet
Vraag 4a: In hoeverre beschrijft de nota welke beleidsinstrumenten worden ingezet? Eén
antwoord mogelijk.
Systematisch: consequent beschreven
Meestal: bij de meeste thema’s beschreven
Incidenteel: bij enkele thema’s beschreven
Niet: bij geen enkel thema beschreven

Vraag 4b: Van welk type beleidsinstrumenten beschrijft de nota de inzet in het bijzonder?
Meerdere antwoorden mogelijk.
Informatie- en communicatie-instrumenten (bijv. voorlichtingsfolder,
Financieel-economische instrumenten (bijv. belasting, subsidie)
Juridische instrumenten (bijv. vergunnen, verplichten)
Handhavingsinstrumenten (bijv. inspecteren, afdwingen)
Faciliterende instrumenten (dienstverlening en voorzieningen)
Procesinstrumenten (voor beleidsontwikkeling en –implementatie)
Geen
Toelichting op score van dit item
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Item 5: De nota beschrijft welke sectoren en organisaties voor de inzet van
beleidsinstrumenten verantwoordelijk zijn
Vraag 5a: In hoeverre beschrijft de nota welke sectoren en organisaties voor de inzet van
beleidsinstrumenten verantwoordelijk zijn? Eén antwoord mogelijk.
Systematisch: consequent beschreven
Meestal: bij de meeste thema’s beschreven
Incidenteel: bij enkele thema’s beschreven
Niet: bij geen enkel thema beschreven

Vraag 5b: Welke gemeentelijke beleidssectoren benoemt de nota in het bijzonder als
verantwoordelijk voor de inzet van beleidsinstrumenten? Meerdere antwoorden mogelijk.
Volksgezondheid (incl. preventie en zorg)
Jeugd en gezin (incl. jongeren)
Werk, inkomen en participatie (incl. integratie, armoede)
Sport en recreatie
Kunst en cultuur (incl. toerisme)
Onderwijs
Duurzaamheid (incl. klimaat, groen, energie, luchtkwaliteit)
Openbare orde en veiligheid (incl. vergunningverlening)
Economische zaken (incl. werkgelegenheid, ondernemerschap)
Financiën (incl. begrotingen, financiële kaders)
Transport en infrastructuur (incl. waterbeheer, luchthaven, ICT)
Ruimtelijke ordening (incl. openbare ruimte)
Geen
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Vraag 5c: Welke organisatietypen benoemt de nota in het bijzonder als verantwoordelijk voor
de inzet van beleidsinstrumenten? Meerdere antwoorden mogelijk.
Politiek-bestuurlijk (bijv. politieke partij, college van B&W)
Ambtelijk apparaat (bijv. gemeentelijke beleidsafdelingen, GGD)
Semi-overheid (organisatie onder nauw toezicht en/of financiering van overheid, bijv.
school, ziekenhuis)
Maatschappelijke organisaties (onafhankelijke particuliere organisatie zonder winstoogmerk,
bijv. verenigingen, stichtingen)

Bedrijven (particuliere organisatie met winstoogmerk)
Burgers (georganiseerd of ongeorganiseerd)
Geen
Toelichting op score van dit item
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Item 6: De nota beschrijft op welke wijze gezondheidsbeleid van invloed is op de
beleidsdoelen van andere sectoren
Vraag 6a: In hoeverre beschrijft de nota op welke wijze gezondheidsbeleid van invloed is op de
beleidsdoelen van andere sectoren? Eén antwoord mogelijk.
Systematisch: consequent beschreven
Meestal: bij de meeste thema’s beschreven
Incidenteel: bij enkele thema’s beschreven
Niet: bij geen enkel thema beschreven

Vraag 6b: Voor welke gemeentelijke beleidssectoren beschrijft de nota deze invloed in het
bijzonder? Meerdere antwoorden mogelijk.
Jeugd en gezin (incl. jongeren)
Werk, inkomen en participatie (incl. integratie, armoede)
Sport en recreatie
Kunst en cultuur (incl. toerisme)
Onderwijs
Duurzaamheid (incl. klimaat, groen, energie, luchtkwaliteit)
Openbare orde en veiligheid (incl. vergunningverlening)
Economische zaken (incl. werkgelegenheid, ondernemerschap)
Financiën (incl. begrotingen, financiële kaders)
Transport en infrastructuur (incl. waterbeheer, luchthaven, ICT)
Ruimtelijke ordening (incl. openbare ruimte)
Geen
Toelichting op score van dit item
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Item 7: De nota beschrijft hoe het beleid van de gezondheidssector en andere sectoren
elkaar versterken
Vraag 7a: In hoeverre beschrijft de nota hoe beleid van de gezondheidssector en andere
sectoren elkaar versterken? Eén antwoord mogelijk.
Systematisch: consequent beschreven
Meestal: bij de meeste thema’s beschreven
Incidenteel: bij enkele thema’s beschreven
Niet: bij geen enkel thema beschreven

Vraag 7b: Van welke gemeentelijke beleidssectoren beschrijft de nota deze versterking in het
bijzonder? Meerdere antwoorden mogelijk.
Jeugd en gezin (incl. jongeren)
Werk, inkomen en participatie (incl. integratie, armoede)
Sport en recreatie
Kunst en cultuur (incl. toerisme)
Onderwijs
Duurzaamheid (incl. klimaat, groen, energie, luchtkwaliteit)
Openbare orde en veiligheid (incl. vergunningverlening)
Economische zaken (incl. werkgelegenheid, ondernemerschap)
Financiën (incl. begrotingen, financiële kaders)
Transport en infrastructuur (incl. waterbeheer, luchthaven, ICT)
Ruimtelijke ordening (incl. openbare ruimte)
Geen
Toelichting op score van dit item
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Item 8: De nota beschrijft een afweging van gezondheid als waarde ten opzichte van
andere waarden
Vraag 8a: Beschrijft de nota een afweging van gezondheid als waarde ten opzichte van andere
waarden? Eén antwoord mogelijk.
Ja
Nee

Vraag 8b: Voor welke andere waarden beschrijft de nota deze afweging in het bijzonder?
Meerdere antwoorden mogelijk.
Biodiversiteit
Cultureel erfgoed
Duurzaamheid
Economische groei
Gelijke kansen
Onderwijs
Leefbaarheid
Mobiliteit
Veiligheid
Geen
Anders, namelijk:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Toelichting op score van dit item
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Algemene toelichting op uw scores deelchecklist I
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

--- EINDE DEELCHECKLIST I ---
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Deelchecklist II: Andere nota’s dan volksgezondheid
Instructies gebruik deelchecklist II
Op de volgende pagina begint deelchecklist II. De eerste pagina bevat een totaaloverzicht van de
items. Vervolgens krijg u een pagina met vragen over de aard van de nota. De daarop volgende
pagina's bevatten vragen over de inhoud van de nota.
Terugbladeren kunt u met de knop 'Terug' en vooruit bladeren met de knop 'Volgende'. Om vooruit
te bladeren dienen echter wel de verplichte onderdelen ingevuld te zijn. Wanneer u deze niet invult
verschijnt er een foutmelding die u laat zien welke informatie u nog dient toe te voegen.
Uw beoordeling van een nota kunt u tussentijds opslaan door bovenaan het scherm te klikken op
'Opslaan en weer verder gaan'. Vervolgens laat u uw e-mailadres achter en krijgt u een e-mail met
een link om de enquête te hervatten op een voor u geschikt tijdstip.

Instructies invullen deelchecklist II
1. Ga naar de pagina met het totaaloverzicht van de items. Dit geeft u een beeld van welke
aspecten bevraagd gaan worden.
2. Lees de betreffende nota en eventuele aanvullende beleidsdocument(en). Arceer de stukken
tekst die van belang zijn met betrekking tot de gevraagde aspecten. Wanneer het om veel
tekst gaat en weinig relatie met gezondheid: lees de inleiding en (wanneer aanwezig) de
samenvatting, scan de tekst op relevante stukken en zoek in digitale versie op kernwoorden
(bijv. gezond, zorg).
3. Ga naar de volgende pagina, volg de instructies en beantwoord de vragen. Grijp hierbij
eventueel terug op de gearceerde teksten in de beleidsdocumenten.
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Overzicht items deelchecklist II
Deelchecklist II meet de weerslag van IGB in gemeentelijke nota's die niet direct betrekking hebben
op de volksgezondheid, zoals nota's op het gebied van werk & inkomen, verkeer, ruimtelijke
ordening, of economie. Deze deelchecklist dient voor elk van deze nota’s afzonderlijk ingevuld te
worden.
De deelchecklist is als volgt opgebouwd:
 Gebruikte bronnen bij deelchecklist II
 Item 1: De nota legt een relatie tussen het eigen beleidsdomein en gezondheid
 Item 2: De nota beschrijft de invloed van de gezondheidssituatie op de eigen beleidsdoelen
 Item 3: De nota beschrijft de invloed van het eigen beleid op de gezondheidssituatie
 Item 4: De nota beschrijft de invloed van het gezondheidsbeleid op de eigen beleidsdoelen
 Item 5: De nota beschrijft hoe het eigen beleid en het gezondheidsbeleid elkaar versterken
 Item 6: De nota beschrijft een afweging tussen de centrale waarde uit het eigen beleid en de
waarde van gezondheid
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Gebruikte bronnen bij deelchecklist II
Vraag 0a: Voor welke nota wordt dit deelchecklist ingevuld?
Wat is de titel van de nota?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Voor welke gemeente wordt het deelchecklist ingevuld?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Op welk niveau is de nota opgesteld? Kies het antwoord dat het meest van toepassing is. Eén
antwoord mogelijk.

Gemeentelijk
Intergemeentelijk/subregionaal
Regionaal
Provinciaal
Vanuit welke sector(en) is de nota opgesteld waarvoor het instrument wordt ingevuld? Meerdere
antwoorden mogelijk.

Jeugd en gezin (incl. jongeren)
Werk, inkomen en participatie (incl. integratie, armoede)
Sport en recreatie
Kunst en cultuur (incl. toerisme)
Onderwijs
Duurzaamheid (incl. klimaat, groen, energie, luchtkwaliteit)
Openbare orde en veiligheid (incl. vergunningverlening)
Economische zaken (incl. werkgelegenheid, ondernemerschap)
Financiën (incl. begrotingen, financiële kaders)
Transport en infrastructuur (incl. waterbeheer, luchthaven, ICT)
Ruimtelijke ordening (incl. openbare ruimte)
Op welke beleidsperiode heeft de nota betrekking?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

21

Checklist Integraal gezondheidsbeleid

Vraag 0b: Zijn er aanvullende bronnen gebruikt (bijv. budgetten, inspraakrapporten en/of
uitvoeringsnota's)? LET OP: het gaat hier niet om nota's van niet-gezondheidssectoren (deze
komen aan bod in deelchecklist II).
Ja (naar volgende vraag)
Nee (volgende vraag overslaan)
Vermeld per aanvullende bron de titel, het onderwerp, rechtsgebied (gemeente(n)/(sub)regio) en
beleidsperiode waarop de aanvullende bron betrekking heeft (bijv. Alcohol, gemeente Boxmeer,
2014-2018).
Bron 1: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Bron 2: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Bron 3: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Bron 4: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Bron 5: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Toelichting bij gebruikte bronnen
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Item 1: De nota legt een relatie tussen het eigen beleidsdomein en gezondheid
Vraag 1: In hoeverre legt de nota een relatie tussen het eigen beleidsdomein en gezondheid?
Eén antwoord mogelijk.
In abstracte termen: bijv. ‘een veilige omgeving is ook een gezonde omgeving’
In concrete termen: bijv. ‘open ruimtes en straatverlichting nodigen inwoners uit de fiets te
pakken in plaats van de auto’
Zowel in abstracte als concrete termen
Niet
Toelichting op score van dit item
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Item 2: De nota beschrijft de invloed van de gezondheidssituatie op de eigen
beleidsdoelen
Vraag 2a: In hoeverre beschrijft de nota de invloed van de gezondheidssituatie op de
verwezenlijking van de eigen beleidsdoelen? Eén antwoord mogelijk.
In abstracte termen: bijv. ‘een gezondere bevolking is ook een productievere bevolking’
In concrete termen: bijv. ‘gezond etende kinderen presteren beter op school’
Zowel in abstracte als in concrete termen
Niet

Vraag 2b: Hoe beschrijft de nota de invloed van de gezondheidssituatie op de verwezenlijking
van de eigen beleidsdoelen? Eén antwoord mogelijk.
Als positieve invloed: bijv. ‘een gezonde werkloze komt eerder aan het werk’
Als negatieve invloed: bijv. ‘obesitas hangt samen met een lagere arbeidsproductiviteit’
Zowel positief als negatief
Niet
Toelichting op score van dit item
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Item 3: De nota beschrijft de invloed van het eigen beleid op de gezondheidssituatie
Vraag 3a: In hoeverre beschrijft de nota de invloed van het eigen beleid op de
gezondheidssituatie? Eén antwoord mogelijk.
In abstracte termen: bijv. ‘verkeersveiligheid hangt samen met minder ongevallen’
In concrete termen: bijv. ‘een lagere maximum snelheid leidt tot minder verkeersslachtoffers’
Zowel in abstracte als concrete termen
Niet

Vraag 3b: Hoe beschrijft de nota de werking van de invloed van het eigen beleid op de
gezondheidssituatie? Meerdere antwoorden mogelijk.
Als positief: bijv. ‘door verbeterde huisvesting in Aandachtswijken verbetert de gezondheid’
Als negatieve invloed: bijv. ‘door de aanleg van een industriegebied kan de luchtkwaliteit
verslechteren’
Zowel positief als negatief
Niet van toepassing/niet beschreven

Vraag 3c: Van welk type beleidsinstrument(en) beschrijft de nota de invloed van het eigen
beleid op de gezondheidssituatie in het bijzonder? Meerdere antwoorden mogelijk.
Informatie- en communicatie-instrumenten (bijv. voorlichtingsfolder,
Financieel-economische instrumenten (bijv. belasting, subsidie)
Juridische instrumenten (bijv. vergunnen, verplichten)
Handhavingsinstrumenten (bijv. inspecteren, afdwingen)
Faciliterende instrumenten (dienstverlening en voorzieningen)
Procesinstrumenten (voor beleidsontwikkeling en –implementatie)
Geen
Toelichting op score van dit item
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Item 4: De nota beschrijft de invloed van het gezondheidsbeleid op de eigen
beleidsdoelen
Vraag 4a: In hoeverre beschrijft de nota de invloed van het gezondheidsbeleid op de eigen
beleidsdoelen? Eén antwoord mogelijk.
In abstracte termen: bijv. ‘investeren in gezondheid is ook investeren in productiviteit’
In concrete termen: bijv. ‘een gezonde bedrijfskantine hangt samen met hogere
arbeidsproductiviteit’
Zowel in abstracte als concrete termen
Niet

Vraag 4b: Hoe beschrijft de nota de invloed van het gezondheidsbeleid op het verwezenlijken
van de eigen beleidsdoelen? Eén antwoord mogelijk.
Als positief: bijv. ‘het afschaffen van happy hours leidt tot een afname van alcoholgerelateerd
vandalisme’
Als negatief: bijv. ‘door het rookverbod in de horeca dreigt een faillissement voor kleine
Zowel positief als negatief
Niet
Toelichting op score van dit item
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Item 5: De nota beschrijft hoe het eigen beleid en het gezondheidsbeleid elkaar
versterken
Vraag 5: In hoeverre beschrijft de nota hoe het eigen beleid en het gezondheidsbeleid elkaar
versterken? Eén antwoord mogelijk.
In abstracte termen: bijv. ‘goed onderwijs en een gezond schoolklimaat vergroten het welzijn
van de nieuwe generatie’

In concrete termen: bijv. ‘innovatieve onderwijsmethoden en een gezonde schoolkantine
verbeteren de leerprestaties en de kans op een startkwalificatie’
Zowel in abstracte als concrete termen
Niet
Toelichting op score van dit item
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

27

Checklist Integraal gezondheidsbeleid

Item 6: De nota beschrijft een afweging tussen de centrale waarde uit het eigen beleid
en de waarde van gezondheid
Vraag 6: Beschrijft de nota een afweging tussen de centrale waarde(n)* uit het eigen beleid en
de waarde van gezondheid? Eén antwoord mogelijk.
Ja
Nee
* Voorbeelden van centrale waarden uit beleidsdomeinen anders dan gezondheid:
• Biodiversiteit
• Cultureel erfgoed
• Duurzaamheid
• Economische groei
• Gelijke kansen
• Onderwijs
• Leefbaarheid
• Mobiliteit
• Veiligheid
Toelichting op score van dit item
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Algemene toelichting op uw scores deelchecklist II
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

--- EINDE DEELCHECKLIST II ---
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