
Vragen over meetinstrument Positieve Gezondheid tijdens tweede webinar 

Evaluatiewijzer  

Hoe haal je die 17 items eruit?’ 

Dit hebben we gedaan door middel van een factoranalyse. Hiermee bepaal je statistisch 

welke dimensies en aspecten voldoende met elkaar samenhangen en welke aspecten 

voldoende bijdragen aan het begrip Positieve Gezondheid. Zie ook: 

https://bmjopen.bmj.com/content/11/2/e040816 

Is er ook zicht op de betrouwbaarheid/validiteit van de afzonderlijke dimensies? 

Ja de betrouwbaarheid en validiteit is precies wat we hebben onderzocht. Het 

gespreksinstrument blijkt betrouwbaar. Het is echter niet valide om mee te meten (dat hoeft 

ook niet in geval van gespreksinstrument). De 17 items zijn wel valide om mee te meten, 

maar te beperkt voor het brede gesprek. Vandaar dat we 42 items voor het 

gespreksinstrument aanhouden en 17 items voor de meetset. 

Is de papieren versie van het instrument ook nog te gebruiken? 

Ja de papieren versie blijft ook gewoon beschikbaar. Veel mensen vinden dat ook prettig in 

gebruik. Het enige is dan wel dat de resultaten dan niet worden opgeslagen en dus 

moeilijker zijn mee te nemen in onderzoek. 

Ik vroeg mij vooral af of als je bijvoorbeeld alleen geïnteresseerd bent in zingeving of die twee 

items dan inderdaad voldoende zijn om zingeving te meten/of dat het onderzoek alleen 

ingaat op de betrouwbaarheid/validiteit van de volledige schaal? 

De scores op de dimensies geven een globale score. Je zou een aanvullende vragenset 

rondom zingeving in kunnen zetten om hier verder op in te zoomen. 

Hoe verhoudt de hoofdmodule 'beleefde gezondheid' uit GezondMeten zich tot de 17 items 

van iPH? 

Beleefde gezondheid wijkt qua invulling definiëring net iets af van Positieve Gezondheid. 

Vandaar dat de items deels overlappen maar ook net anders zijn.  

Meer info over GezondMeten; staat dat ook op de site?  

Ja de info over het meetinstrument van GezondMeten wordt opgenomen op de website van 

de Evaluatiewijzer. De meetset is nog niet geheel gereed (onderzoeken lopen nog vanuit 

betrokken partijen), dus volgt t.z.t.. Tevens komt er vanuit het initiatief ook een aparte 

website: gezondmeten.nl. Deze zal binnenkort live gaan.  

Waarom kan je de 17-item meetset niet gebruiken voor projecten die het spinnenweb niet 

gebruiken? 

Daar is de meetset nog niet voldoende voor onderzocht. We raden je aan om in geval van 

een andere interventie dan Positieve Gezondheid eens te kijken naar de bruikbaarheid van 

GezondMeten meetinstrument. Zie gezondmeten.nl (website gaat binnenkort live) 



 

Worden deze 17 items ook opgenomen in de Gezondheidsmonitor van de GGD?  

In Utrecht gaan we met gemeente experimenteren met inzet van Mijn Positieve Gezondheid, 

inclusief meting met de17 items (burger vult 42 vragen in en op groepsniveau worden 17 

items gemonitord). Dit als invulling van gezondheidsmonitor. Dat kan dus in principe. 

Hoe classificeer je wijkinitiatieven, want ieder initiatief zal op meerdere dimensies bijdragen 
aan de handelingsperspectieven. Is daar een protocol voor?  
 
Er zal per wijk / regio inderdaad goed moeten worden gekeken onder welke dimensie(s)het 
aanbod zal worden geclassificeerd. Dit kunnen partijen zelf doen, maar eventueel ook in 
afstemming met iPH gezamenlijk worden gedaan. 
 

 


