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Epidemiologen en gezondheidsbevorderaars houden zich, zowel in de
wetenschap als in de GGD-praktijk, bezig met de evaluatie van interventies. Binnen
de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid krijgt de samenwerking tussen
beide disciplines een krachtige impuls. De Academische Werkplaats AGORA gaat,
samen met intermediaire organisaties en ouderen in de regio, een interventie voor
gezond ouder worden ontwikkelen en evalueren. In de Academische Werkplaats
Tilburg bestaat al enkele jaren ervaring met de ontwikkeling en evaluatie van
preventieve jeugdinterventies. In beide werkplaatsen werken epidemiologie en
gezondheidsbevordering intensief samen. De samenwerking tussen beide disciplines
roept relevante vragen op, waarover in deze workshop een discussie plaatsvindt in
de vorm van een lagerhuisdebat.
Om de samenwerking tussen epidemiologen en gezondheidsbevorderaars
te bevorderen, is het belangrijk elkaars achterliggende uitgangspunten te begrijpen.
Epidemiologie en gezondheidsbevordering hebben beide hun wortels in de publieke
gezondheid maar hebben tegelijkertijd elk hun eigen historie, wetenschapsvisie en
principes. Eén van de verschillen is dat epidemiologie een langere historie heeft
(sinds John Snow, 1854). Gezondheidsbevordering is een veel jonger vakgebied
(sinds Marc Lalonde, 1974). Verder gebruikt gezondheidsbevordering zowel biomedische als sociaal-wetenschappelijke methoden, terwijl epidemiologie meer in de
bio-medische traditie staat. Epidemiologie is de studie van (determinanten van)
ziekte, gezondheidsbevordering is daarentegen een proces waarin zowel actie als
onderzoek een plaats hebben, met als doel mensen in staat te stellen controle over
hun eigen gezondheid uit te oefenen. Dit werpt nieuw licht op de rol van het
onderzoek ten opzichte van de actie.
Het doel van de workshop is (1) het inzichtelijk maken van de uitgangspunten
van epidemiologie en gezondheidsbevordering en (2) een discussie op gang brengen
waarin epidemiologen en gezondheidsbevorderaars zoeken naar de meerwaarde
van samenwerking bij het evalueren van interventies. Voor deze discussie is het van
belang wat onder een interventie verstaan wordt vanuit beide disciplines, en wat
verwachtingen zijn ten aanzien van doelen en resultaten. Ook de rol van onderzoek
en van de onderzoeker komt in de workshop aan bod. Als communicatiemiddel wordt
het Referentiekader Gezondheidsbevordering gebruikt. Dit referentiekader maakt
inzichtelijk welke factoren een rol spelen bij het organiseren en evalueren van
interventies.

