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Beperkte effecten van
interventies

Kornet-van der Aa et al, Obes Rev, 2017
Anselma et al, Plos One, 2020

Inleiding

Validiteit & betrouwbaarheid 
van vragenlijsten onvoldoende

Hidding et al, Sports Med, 2016, 2018



Inleiding



• Gelijkwaardige relatie

• Deelnemers werken met facilitator

• Ervaring als basis voor kennis

Co-creatie

Jouw plan

Realiteit



LIKE project
Leefstijl Innovaties gebaseerd Kennis & Ervaring van jongeren

• Participatief aktie onderzoek

• Doel: bevorderen van gezonde leefstijl bij 10-14-jarigen
• Context: familie, school, buurt, stad

• Participatieve groepen op 4 scholen
• Tieners spreken namens hun leeftijdsgenoten

Waterlander et al, IJERPH 2020



Methode
• ‘Capacity building workshops’

• Onderzoek naar leefstijl gedragingen en determinanten
o Vragenlijsten, interviews, tekeningen, buurt safari, ‘photo-voice’

• Ontwikkeling van acties/interventies
o Als ik de burgermeester zou zijn van Amsterdam…
o ‘Ja, en …’ 

• Ontwikkelen interventieplan

• Implementatie en evaluatie van acties/interventies

• Samenwerking met praktijkprofessionals

Ø Totaal 299 sessions

Emke et al, in voorbereiding



Resultaten – 1 

• Contact met vrienden: informatie (FOMO)

• Gewoonte

• Verveling

• Het helpt om in slaap te vallen

• Snacks/gesuikerde dranken zijn lekker
• Beschikbaarheid van ongezond eten
• Supermarkt op loopafstand
• Beperkte (gezonde) voeding in kantine

• Geen vrienden om mee te spelen

• Beeldscherm gebruik (i.p.v. spelen) met vrienden

• Beperkt aanbod activiteiten

Emke et al, in voorbereiding

• Huiswerk

• Spelen



Resultaten – 2 
Acties/interventies

Podcasts

Gezondheidsfestival

Interactieve ouderavond 
(op school) Ontmoeting met wethouder

Actieve speurtocht

Marktkraam = speeltoestel Gezonde schoolkantine & lunch

Plan fysieke 
activiteit op school

Emke et al, in preparation



Uitdagingen

• Tieners hebben goede ideeën, maar…

Ø Ze willen niet de ‘bad cop’ zijn

Ø Diep van binnen willen ze hun gedrag niet veranderen



Co-creatie van een meetinstrument voor 
het rapporteren van 24 uurs activiteiten 

– voor en door 9-12-jarigen



Co-creatie: concept mapping

Doel: Perspectief van kinderen op fysiek activiteiten
• 4 groepen; 2 bijeenkomsten per groep

• 8-10 kinderen per groep; 9-12 jaar

• Concept mapping: 
Ø Kwalitatieve data verzameling (brainstormen, clusteren)

Ø Kwantitatieve analyse (Ariadne)

Welke fysieke activiteiten doe je op een dag?



Concept mapping: resultaten

Activiteit
Sporten
Hobbies
Tripjes

(Buiten) Spelen
Actief transport

Klusjes
Persoonlijke verzorging



Co-creatie: photo-voice
Doel: Fysieke activiteiten van kinderen en de context van 
deze activiteiten

• 3 groepen/scholen; 3-4 bijeenkomsten per groep

• 6-8 kinderen per groep; 9-12 jaar

• Kinderen maken foto’s van hun activiteiten
• 1 weekdag; 1 weekend dag

• Beschrijvingen van de foto’s

• Creëren van een tijdlijn



Photo-voice: resultaten

7:00 21:00



Ontwikkeling van MyDailyMoves

Ingrediënten: 
• Online instrument

• Tijdlijn: dagindeling in segmenten



Ready



Activiteiten

Eten



• Afbeelding van de verschillende locaties

Context van activiteiten



Intensiteit van activiteiten



Evaluatie van MyDailyMoves

• Content validiteit
• Focus groepen met experts

• Focus groepen met 9-12 jarige kinderen

• Validiteit & betrouwbaarheid

Hidding et al, IJBNPA, 2020



B E D A N K T !

Samenwerkingen
• Amsterdam UMC collega’s

Helga Emke, Lisan Hidding, Wilma Waterlander, Karien Stronks, Mai Chin A Paw

• Gemeente Amsterdam
• Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

t.altenburg@amsterdamumc.nl

Funding: |

mailto:t.altenburg@vumc.nl?subject=

