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Nederlandse samenvatting 

In hoofdstuk 1 beginnen we met een algemene introductie van de studie. In 
Nederland zijn gemeenten wettelijk verplicht om elke vier jaar lokaal 
gezondheidsbeleid op te stellen. Deze lokale beleidsnota moet worden gebaseerd 
op (lokaal) epidemiologisch onderzoek, zoals wordt uitgevoerd door de GGD’en. 
In de praktijk is er een groeiende aandacht voor de manier waarop de lokale 
volksgezondheid rapporten daadwerkelijk van invloed kunnen zijn op de 
ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid. Het is onbekend of en op welke wijze 
epidemiologisch onderzoek wordt gebruikt tijdens de lokale beleidsontwikkeling. 
Er zijn diverse Nederlandse studies geweest naar het gebruik van onderzoek 
door beleidsmakers. De meeste van deze studies zijn op nationaal niveau en het 
is niet zeker of deze bevindingen van toepassing zijn op de lokale situatie met 
zijn eigen politieke mechanismen en beleidsmakers.  
 
Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar de mogelijkheden voor lokale 
epidemiologen en andere professionals binnen de openbare gezondheidszorg, 
om het gebruik van epidemiologisch onderzoek in het lokale 
beleidsvormingsproces te verbeteren. Om dit fenomeen te bestuderen is het 
noodzakelijk dat men de zwarte doos van de productie van epidemiologisch 
bewijs (de gezondheidsrapportages), de zwarte doos van beleidsvorming (de 
ontwikkeling van het lokale volksgezondheidsbeleid) en de interacties tussen 
beiden ontrafelt. Het huidige onderzoek zal antwoord geven op de volgende 
onderzoeksvragen: 
 
1. Welke factoren en actoren leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van 

lokaal gezondheidsbeleid? 
2. Hoe en in welke mate heeft (epidemiologisch / wetenschappelijk) onderzoek 

invloed op de ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid? 
3. Hoe kan de doorwerking van het epidemiologisch onderzoek tijdens de 

ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid worden geoptimaliseerd? 
 
Binnen het domein van de Nederlandse openbare gezondheidszorg wordt vaak 
gebruik gemaakt van de driehoek van praktijk, beleid en onderzoek. De 
samenwerking tussen deze niches wordt als noodzakelijk gezien voor een 
effectieve volksgezondheid, echter is deze samenwerking vaak moeilijk te 
realiseren vanwege verschillende perspectieven, werkculturen, waarden en 
normen. Deze studie beperkt zich tot de niches van onderzoek en beleid en dan 
in het bijzonder in de lokale, gemeentelijke setting. Als algemeen 
onderzoeksperspectief hebben we gekozen voor een netwerkbenadering. In deze 
benadering staan de vele verschillende actoren, zowel binnen het 
onderzoeksproces als het beleidsproces, centraal waarbij veel van deze actoren 
met elkaar zijn verbonden. Echter hebben elk van deze actoren ook hun eigen 
perspectief op de volksgezondheid, welke problemen zij erkennen, hoe ze 
behandeld moeten worden, welke relevant zijn en aansluiten bij hun belangen.  
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Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van een conceptueel analytisch kader 
om het gebruik van epidemiologisch onderzoek in de Nederlandse context van 
het lokale gezondheidsbeleid te bestuderen. Er is begonnen met een 
internationale literatuurstudie waarvoor verschillende zoekstrategieën gebruikt 
zijn, zoals het screenen van relevante Nederlandse studies, proefschriften, 
internationale boeken, relevante nationale en internationale websites en een 
literatuuronderzoek met behulp van Pubmed en Google Scholar. Ook voerden we 
een inventarisatie uit naar de ervaringen van epidemiologen van verschillende 
GGD’en in Nederland. De resultaten van de literatuurstudie zijn een beschrijving 
van gebruikte analytische modellen en concepten over het gebruik van 
onderzoek en zijn er verschillende belemmeringen in transmissie van onderzoek 
in kaart gebracht. Uit de literatuurstudie bleek dat het interactiemodel als het 
belangrijkste verklarende model beschouwd wordt. Het erkent de interactieve en 
incrementele aard van de beleidsontwikkeling, de verscheidenheid binnen de 
groepen van onderzoekers en beleidsmakers, die goed past in de dynamische en 
complexe omgeving van het lokale gezondheidsbeleid. Voor het conceptuele 
kader stellen wij een netwerkbenadering voor, waarin we van het 
interactiemodel 'verlengen'. We focussen niet alleen op de één-op-één relatie 
tussen een individuele onderzoeker en beleidsmaker, maar ook op interacties 
tussen de verschillende actoren die deelnemen in het onderzoeks- en 
beleidsproces. In dit model is de centrale aanname dat de interactie tussen 
actoren in het onderzoeks- en het beleidsnetwerk het gebruik van onderzoek 
verbeteren. In het ‘verlengde’ interactiemodel onderscheiden we vier clusters 
van belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het gebruik 
van onderzoek. Binnen het cluster “verwachtingen” staan onderwerpen die te 
maken hebben met de behoeften van potentiële gebruikers en de verwachtingen 
zie zij hebben van het onderzoek. Het gaat hier om zaken, zoals vraagstelling en 
timing. Het cluster van “transfer” bestaat uit mogelijke problemen op vorm, 
inhoud en de verspreiding van de onderzoeksresultaten onder de potentiële 
gebruikers. De volgende twee clusters omvatten individuele attributiefactoren 
van potentiële gebruikers. Bij het cluster van “acceptatie” gaat het om de mate 
waarin een persoon denkt dat de onderzoeksresultaten geloofwaardig zijn en 
deugen. Niet zoals dat wetenschappelijk gedefinieerd wordt, maar het gaat hier 
om de perceptie van potentiële gebruikers. Barrières ingedeeld in het cluster van 
“interpretatie” hebben betrekking op de waarde die mensen geven aan 
uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, in dit geval de lokale 
gezondheidsproblemen. Is het voor hen belangrijk genoeg om er daadwerkelijk 
iets mee te gaan doen.  
 
In hoofdstuk 3 richten we ons op de ontwikkeling van een regionale 
Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) in de twee GGD regio's "Hart voor 
Brabant" en "West-Brabant" wat gemaakt is naar het nationale voorbeeld van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze pilotstudie 
resulteerde in een empirisch model voor de regionale volksgezondheid 
rapportage en wordt gekenmerkt door zijn (1) producten, (2) de inhoud en 
vormgeving en (3) proces en organisatie. Het ontwikkelde empirische rVTV 
model bestaat uit verschillende producten voor verschillende doeleinden en 
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doelgroepen. Het regionale rapport en de Kernboodschappen voor Lokaal beleid 
(Lokale Kernboodschappen (LKB)) willen het strategische regionale en lokale 
volksgezondheidsbeleid onderbouwen. De ontwikkelde websites bevatten 
recente informatie, die is gericht op een versterking van het tactische regionale 
en lokaal beleid door de strategische beleidsprioriteiten te vertalen in concrete 
plannen van acties.  
In hoofdstuk 4 zoomen we in op de LKB, hun ontwikkeling en het gebruik 
tijdens de lokale beleidsvorming, waarbij we het conceptuele kader als 
analytisch instrument gebruikt hebben. In drie gemeenten (Breda, Oss en 
Boxtel) hebben we diepgaande casestudies gedaan. We verzamelden gegevens 
over 129 actoren en deden daarvoor semigestructureerde (telefonische) 
interviews, observaties en analyseerden internetvragenlijsten en 
beleidsdocumenten. De ontwikkeling van de LKB werd gekenmerkt door 
meervoudige interacties tussen regionale GGD epidemiologen, GGD-
beleidsadviseurs, en de lokale ambtenaren volksgezondheid. Deze interactie 
gedurende het onderzoeksproces heeft de verwachtingen van de ambtenaren 
volksgezondheid bijgestuurd en zorgde ervoor dat de LKB gebruikt werden als 
discussiestuk binnen het lokale beleidsproces. Echter, ontdekten we een gebrek 
aan het gebruik van de LKB door specifieke groepen van actoren binnen het 
beleidsnetwerk, zoals ambtenaren van andere beleidsterreinen, professionals 
van zorginstellingen en afgevaardigden van patiëntenorganisaties. Dit gebrek 
aan gebruik kan verklaard worden door acceptatie en interpretatiefactoren, zoals 
persoonlijke overtuigingen en waarden, institutionele belangen en de context, 
zoals de manier waarop het beleidsproces is ingericht, wie op welk moment mag 
en kan meepraten. We concluderen dat de noodzaak van interactie afhankelijk is 
van de referentiekaders van de potentiële gebruikers. Daarom is het belangrijk 
om inzicht te krijgen op de verschillende gezondheidsperpectieven van de 
deelnemende beleidsmakers en ook naar die inzichten te handelen. 
Onderzoekers kunnen op deze manier strategisch veelbelovende manieren van 
interactie selecteren om het beleid te beïnvloeden. 
 
In hoofdstuk 5 onderzoeken we de ontwikkeling en het gebruik van het rapport 
“Groeien in gezondheid: Gezondheid en Zorg in de regio Midden-Holland, nu en 
in de toekomst”. Een uniek kenmerk van de ontwikkeling van dit rapport was, 
dat de regionale zorgaanbieders er ook bij betrokken waren. Ook hier hebben 
we het conceptuele kader als een analytisch instrument gebruikt en 
geoperationaliseerd in semigestructureerde interviews. Documentanalyse werd 
gebruikt om meer inzicht te krijgen in onderzoeksproces, ontwikkeling, 
distributie van het rapport en het beleid van de betrokken zorgaanbieders. 
Specifiek in deze case gebruikten we het instrument van de “Ladder of research 
utilization" om het gebruik van het regionale rapport te meten. Deze ladder kent 
zeven fasen en start met het bekend zijn met het onderzoek en eindigt met de 
stelling dat het onderzoek direct geleid heeft tot beleidsverandering en 
activiteiten. Respondenten kunnen scoren halen variërend tussen de 28 en 140 
punten. Hoe hoger de score des te hoger de impact van het onderzoek. De 
vragenlijst is door 31 respondenten ingevuld zijn opgenomen in de analyse. In 
de resultaten onderscheiden we drie groepen van beleidsactoren en potentiële 
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eindgebruikers van het rapport: ambtenaren volksgezondheid, de professionals 
van de GGD en de regionale zorgaanbieders. Gebaseerd op de ladder vonden we 
dat GGD professionals de hoogste gemiddelde impactscore had van 108, 
gevolgd door de zorgaanbieders met een impactscore 97 en de laagste 
impactscore van 82 hadden de ambtenaren volksgezondheid. Op basis van de 
interviews en documentanalyse vonden we verschillende mechanismen van het 
gebruik van het onderzoek binnen elke groep. Ten eerste, voor de GGD-
professionals was het rapport in lijn met hun persoonlijke en organisatorische 
visies en belangen. Daarbij hadden zij ook bijgedragen in de dataverzameling en 
analyse van het rapport. Het rapport droeg bij aan de profilering van de GGD als 
een kenniscentrum op het gebied van preventie en gezondheid. Ten tweede was 
er een verscheidenheid van gebruik binnen de groep van regionale 
zorgaanbieders. Hoewel ze allemaal hadden deelgenomen aan de 
begeleidingsgroep van het rapport, hebben zij niet allemaal gebruik gemaakt 
van het onderzoek voor hun beleidsontwikkeling. Ondanks de interactie, paste 
het onderzoeksrapport niet bij de persoonlijke en organisatorische belangen van 
alle zorgaanbieders. Het blijkt uit deze studie dat juist deze aansluiting bij het 
referentiekader een voorwaarde is om het onderzoek te gebruiken. Hoewel de 
ambtenaren volksgezondheid de laagste impactscore hadden, blijkt het rapport 
wel nuttig te zijn geweest in het beleidsproces van de lokale nota 
Volksgezondheid. De verklaring voor dit gebruik ligt in de langdurige 
samenwerking tussen de lokale overheden en de GGD. Ze waren gewend aan 
epidemiologische GGD- rapporten, bereid om de inhoud ervan te aanvaarden en 
het rapport te gebruiken voor de ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid. 
Maar de belangrijkste verklaring voor het gebruik is de timing en de inhoudelijke 
breedte van het rapport. Het rapport maakte het mogelijk voor lokale 
ambtenaren om beleidsdiscussies te verrijken tijdens het lokale beleidsproces. 
Het rapport onderbouwt het lokale belang van de eerder vastgestelde nationale 
gezondheidsprioriteiten en daarom heeft het rapport voor een deel de lokale 
politieke agenda beïnvloed. 
 
Hoofdstuk 6 beschrijft het gebruik van epidemiologisch onderzoek door 
Nederlandse ambtenaren volksgezondheid op een kwantitatieve manier. Het 
doel van deze studie was om het daadwerkelijke gebruik van deze 
epidemiologische rapporten van GGD door ambtenaren en de daarmee 
samenhangende factoren te beoordelen. We ontwikkelden een internetenquête, 
waarin we de interactie tussen onderzoekers en de ambtenaren volksgezondheid 
en vier clusters van barrières van het conceptueel kader geoperationaliseerd 
hebben. Het gebruik van epidemiologisch onderzoek is gemeten in termen van 
instrumenteel, conceptueel en symbolisch gebruik. Instrumenteel gebruik houdt 
in dat het onderzoek op een specifieke en directe manier leidt tot 
beleidsverandering en conceptueel gebruik betekent dat het onderzoek het 
inzicht in het onderwerp in de gezondheidssituatie en de daarmee 
samenhangende (gedrags)problemen verbetert. Symbolisch gebruik betekent 
ofwel dat onderzoek wordt gebruikt om een specifiek beleidsstandpunt of actie 
te rechtvaardigen (politieke gebruik), of dat onderzoek wordt gedaan om beleid 
uit te stellen (tactisch gebruik). In totaal hebben 155 ambtenaren 
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volksgezondheid deelgenomen aan de survey en zij vertegenwoordigen 35% van 
alle Nederlandse gemeenten. Door middel van regressieanalyses, kregen we 
inzicht in de samenhangende factoren van de verschillende typen 
onderzoeksgebruik (instrumenteel, symbolisch en conceptueel). De resultaten 
tonen aan dat ambtenaren volksgezondheid het epidemiologisch onderzoek 
vaker gebruiken in een conceptuele dan een instrumentele of symbolische 
manier. Meer conceptueel gebruik werd statistisch vaker geassocieerd met het 
feit dat een epidemioloog een presentatie had gegeven gedurende het 
beleidsproces en de afwezigheid van barrières uit het conceptuele kader, zoals 
de toegankelijkheid van het rapport en persoonlijke overtuigingen en belangen 
van de ambtenaar. Instrumenteel en symbolisch gebruik hangen samen met de 
betrokkenheid van de lokale ambtenaren in het onderzoeksproces. De 
kwantitatieve uitkomsten sluiten aan bij eerder kwalitatieve bevindingen. De 
uitkomsten suggereren dat GGD epidemiologen verschillende strategieën kunnen 
gebruiken om het gebruik van epidemiologisch onderzoek te verbeteren. Het 
laten 'vervagen van de grenzen' en de verbetering van interacties tussen 
epidemiologen en ambtenaren, zoals directe betrokkenheid in elkaars 
werkprocessen, zal betere mogelijkheden creëren voor het optimaliseren het 
gebruik van onderzoek. 
 
In hoofdstuk 7 richten we ons uitsluitend op het ontwikkelingsproces van lokaal 
gezondheidsbeleid als een reactie op de bevindingen van de Nederlandse 
Inspectie voor de Gezondheidszorg, die niet tevreden is met de kwaliteit van de 
nota’s lokaal gezondheidsbeleid. Hoewel de nationale preventiedoelen vaak 
genoemd worden, hebben gemeenten moeite met de vertaling naar concrete 
doelen en maatregelen en is de lokale uitvoering van de interventies niet 
geborgd. Om te komen tot aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering, bestuderen 
we in dit hoofdstuk de (beleids)praktijk van de ontwikkeling van lokaal 
gezondheidsbeleid vanuit een beleidswetenschappelijk netwerkperspectief. We 
beschrijven de diverse beleidsactoren, hun acties, hun motieven en het 
beleidsproces. De gegevens zijn afkomstig uit drie gemeentelijke casestudies 
(hoofdstuk 4) en een landelijke enquête onder de lokale ambtenaren 
volksgezondheid (hoofdstuk 6). Het blijkt dat op het lokale niveau de nadruk ligt 
op de ontwikkeling van integraal gezondheidsbeleid, door middel van een 
iteratief en interactief beleidsproces. Immers, er moet tegemoet worden 
gekomen aan een variatie van inzichten en belangen van lokale beleidsactoren, 
omdat er anders geen draagvlak en geen gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor het beleid is. De landelijke sturing voor de opname van de nationale 
preventiespeerpunten belemmert echter het lokale interactieve proces. Vanuit 
het netwerkperspectief zou de oplossing voor het verbeteren van lokale nota’s 
dan ook liggen in het creëren van meer vrijheid voor gemeenten om de 
discussies met de lokale actoren te intensiveren en de variatie van 
probleemdefinities en oplossingen in sterkere mate te laten doorwerken in de 
lokale nota. Dit is tegengesteld aan de aanbeveling van de inspectie om 
gemeenten nog sterker landelijk te sturen en te controleren. 
 



Samenvatting 

 192 

In hoofdstuk 8 keren we terug naar de centrale vraagstellingen van de studie 
en reflecteren we op de methodologische en theoretische benaderingen, trekken 
we conclusies en eindigen we met concrete aanbevelingen voor de praktijk.  
In dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van een ‘mixed method’ aanpak, 
waarbij de onderzoeksvraag leidend is geweest voor de methodologische keuze 
van kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek. Enerzijds zijn kwalitatieve, 
interpretatieve methoden goed in het beantwoorden van 'hoe' en 'waarom' 
vragen en worden diepgaande case studies gebruikt om het hele systeem van 
het gebruik van onderzoek voor specifieke lokale en regionale situaties te 
verkennen. Anderzijds zijn kwantitatieve methoden goed om vragen, over de 
mate van het onderzoeksgebruik en het vinden van mogelijke samenhangende 
determinanten, te beantwoorden en waren we hiermee in staat om meer 
generaliseerbare conclusies (in ieder geval voor Nederland) te trekken voor 
specifieke actoren in de specifieke omgeving. Toch erkennen we dat de 
kwantitatieve benadering verdere uitwerking nodig heeft, bijvoorbeeld een 
verdieping en definiëring van de gebruikte concepten en benadrukken we het 
belang om valide vragenlijsten te gaan ontwerpen. 
 
Het conceptuele kader is in eerste instantie nauw verbonden met bekende 
interactie- en relatiemodellen uit de research utilization literatuur. We stellen dat 
wij in onze analytische benadering al een stap verder gemaakt hebben naar een 
systeemmodel voor het gebruik van onderzoek. We bestuderen namelijk ook de 
mogelijke invloed van gebeurtenissen in het beleidsnetwerk op het 
onderzoeksnetwerk en we hebben ons gericht op de rollen en activiteiten van de 
belangrijkste actoren en sluit en aan bij circulerende hedendaagse conceptuele 
en analytische kaders. We concluderen dat het door ons ontwikkelde 
conceptuele kader een nuttig instrument is voor het bestuderen van 
onderzoeksgebruik. 
Verder concluderen we dat het essentieel is om inzicht te hebben in het 
beleidsproces om het te kunnen beïnvloeden en dient er rekening worden 
gehouden met de bestaande volksgezondheidsperspectieven van aanwezige 
beleidsactoren. De GGD (inclusief de uitkomsten van epidemiologisch 
onderzoek) staat voor een specifiek gezondheidsperspectief, die in strijd kan zijn 
met de perspectieven van andere beleidsactoren. Hoewel de epidemiologische 
gegevens worden verzameld en geanalyseerd aan de hand van (inter)nationale 
wetenschappelijke normen, is de manier waarop het wordt geïnterpreteerd en 
gepresenteerd het belangrijkste voor het beleidsproces. Het herkaderen van de 
epidemiologische onderzoeksresultaten en te spiegelen aan de perspectieven 
van andere beleidsactoren is noodzakelijk. De resultaten laten verder zien dat er 
verschillende manieren van onderzoeksgebruik binnen het beleidsproces zijn. 
Conceptueel gebruik (verbetering van het inzicht in de gezondheidsproblemen) 
komt het meest voor, terwijl symbolisch en instrumenteel gebruik minder 
genoemd worden. Conceptueel gebruik draagt bij aan de kwaliteit van het 
beleidsproces, de gegevens worden immers in de overwegingen en discussie 
meegenomen, ongeacht of de genoemde problemen worden overgenomen in de 
nota. Sterker nog, instrumenteel gebruik is gezien de complexiteit van het 
beleidsproces en de mogelijke variatie in aanwezige beleidsactoren misschien 
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niet eens haalbaar. Daarom concluderen we dat elk type onderzoeksgebruik als 
‘succes’ moet worden beschouwd en even belangrijk zijn. Ook kunnen we 
concluderen dat de interactie tussen epidemiologen en beleidsactoren werkt, 
zowel tijdens het onderzoek als het beleidsproces. Het is echter geen 
wondermiddel. De persoonlijke overtuigingen en belangen van een beleidsactor 
zijn mogelijk zelfs een sterkere factor voor het gebruik van onderzoek dan 
interactie op zich. Tot slot concluderen we dat epidemiologen zich bewust moet 
zijn dat hij of zij geen is een neutraal positie hebben in het beleidsproces, maar 
een beleidsactor die een specifiek standpunt vertegenwoordigt. Zelfs als dit 
standpunt gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Beleidsrelevant 
epidemiologisch onderzoek wordt alleen gemaakt door te weten wat het doel is. 
Afhankelijk van het type onderzoeksgebruik wat men wil bereiken kan er 
strategisch bepaald worden wanneer en hoe de interactie met de lokale 
beleidsmakers plaatsvindt. 
 
Er zijn een aantal praktische implicaties verbonden aan deze conclusies. In de 
eerste plaats vermelden we drie kwesties over het belang om vroegtijdig de 
duidelijkheid te creëren over het doel van het onderzoek. Het gaat dan over 
manieren waarop je doel en vraagstellingen kunt verhelderen, de mogelijkheid 
om met diverse beleidsactoren te discussiëren over de methode van onderzoek 
en de verschillende vormen van de volksgezondheidsrapportages. 
Om meer inzicht te krijgen in de zwarte doos van het beleid zijn er praktische 
instrumenten, zoals checklists, die kunnen helpen om de beleidsarena in kaart te 
brengen. Het is ook heel nuttig om de verschillende rollen van een epidemioloog 
of andere professionals binnen het beleidsnetwerk en het proces strategisch te 
benutten. Zo kan een ambtenaar volksgezondheid of een GGD beleidsadviseur 
de rol van “beleidsondernemer” op zich nemen en een epidemioloog de rol van 
een “kennismakelaar”. Verder adviseren wij om de gezondheidsproblemen 
vanuit een GGD perspectief te herkaderen naar het perspectief van actoren uit 
andere beleidsdomeinen. In de beleidsarena gebruiken beleidsactoren hun 
referentiekader om gelijk te krijgen. De gemeentelijke casestudies laten zien dat 
ze daar niet (alleen) onderzoek voor gebruiken, maar bij voorkeur beelden en 
verhalen. Om het lokale epidemiologische onderzoek te kunnen positioneren in 
het lokale beleidsdebat is het noodzakelijk om deze kennis in een bredere 
maatschappelijke context te plaatsen.  
We sluiten dit laatste hoofdstuk af met een korte reflectie over het al dan niet 
‘evidence-based’ zijn van lokaal gezondheidsbeleid in Nederland. Op basis van 
deze studie stellen we dat het beleid wel evidence-based is en dat conceptueel 
en symbolisch gebruik van epidemiologisch onderzoek, net zoals instrumenteel 
gebruik, als een succes beschouwd moeten worden. De epidemiologische kennis 
heeft bijgedragen aan de verbetering van het beleidsproces, is in acht genomen 
en bediscussieerd, ongeacht of het leidt tot directe veranderingen in het beleid 
of niet. Het debat over evidence-based lokaal gezondheidsbeleid gaat niet alleen 
over de vraag of het onderzoek is gebruikt maar over de manier waarop en of 
men dit als voldoende beschouwt. 
 



 

  

 


