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Evaluatieplan SLIMMER Aalten, Montferland en Doetinchem 
Februari 2016 –  Sofieke van Oord Jansen – s.jansen@evaluatiebureau.nl  
 

Opdracht 
De gemeenten Aalten, Montferland en Doetinchem hebben met GGD Noord- en Oost-Gelderland een 
overeenkomst gesloten voor de uitvoering van het project SLIMMER diabetes voorkomen. Een onderdeel van de 
overeenkomst is de evaluatie van zowel het proces als het effect. Deze evaluatie is uitbesteed aan het 
Evaluatiebureau Publieke Gezondheid. In dit evaluatieplan wordt de evaluatie nader uitgewerkt. 
 

SLIMMER 
Het diabetespreventieproject SLIMMER wordt in 2015-2016 uitgevoerd in de genoemde drie gemeenten. In 
totaal doen ong. 90 deelnemers met een hoog risico op diabetes mee in de leeftijd 40-70 jaar. Zij worden 
begeleid door ong. 25 eerstelijns zorgverleners (praktijkondersteuners van de huisarts (POH), fysiotherapeuten, 
diëtisten) mee alsmede diverse buurtsportcoaches en sportverenigingen. Het project wordt aangestuurd door 
een stuurgroep. 
 

Evaluatievraag 
In eerder wetenschappelijk evaluatieonderzoek (www.slimmerdiabetesvoorkomen.nl) is aangetoond dat 
SLIMMER leidt tot een gemiddeld gewichtsverlies van 3,0 kg en tot een vermindering van 50% van de 
diabetesgevallen. Inmiddels is de uitvoering van SLIMMER op enkele punten aangepast. 
De vraag is of SLIMMER succesvol blijft in de ogen van gemeenten, GGD/Agora, Caransscoop, eerstelijns 
zorgverleners en deelnemers. Hierbij gaat het om goede resultaten op zowel de processen (bereik, 
samenwerking, uitvoering en waardering) als de effecten (verbetert de gezondheidssituatie van deelnemers).  
 

Aanpassingen in SLIMMER 
Na afronding van het wetenschappelijk proefschrift, is SLIMMER in twee fasen aangepast. 
Eerste fase: doorstart in Doetinchem 2014-2015 

 Een persoonlijke afspraak in de huisartsenpraktijk aan de start van SLIMMER (i.p.v. in het onderzoekscentrum) 

 Metingen door zorgverleners in plaats van in het onderzoekscentrum 

 Meer flexibiliteit in de individuele consulten bij de diëtist (minimaal 3 consulten in plaats van minimaal 5) 

 Het draaiboek voor het uitstroomprogramma is geïntegreerd in de SLIMMER draaiboeken (geen apart draaiboek)  

Tweede fase: implementatie Aalten, Montferland en Doetinchem  2015-2016 
 De wijzigingen van de eerste fase zijn overgenomen 

 De aanbevelingen uit de evaluatie vd eerste fase zijn overgenomen (meer zicht op deelname en uitval bij patiënten) 

 Een korter beweegprogramma bij de fysiotherapeut (6 maanden ipv. 10 maanden) 

 Meer nadruk op het uitstroomprogramma, extra budget hiervoor 

 Buurtsportcoaches begeleiden (in Doetinchem en Montferland) de deelnemers naar lokaal sport/beweegaanbod 

 Twee terugkombijeenkomsten i.p.v. één (na resp. 9 en 12 maanden) 

 Afsluitend consult na 12 maanden bij de praktijkondersteuner 

 Individuele consulten bij diëtist mogen plaatsvinden binnen 12 maanden  

 

Evaluatieplan  
Om het bereik van SLIMMER te meten, wordt het aantal uitgenodigde deelnemers en de aanmeldingen door de 
POH bijgehouden, alsmede de tussentijdse meldingen van uitval. De aanwezigheid van deelnemers bij de diëtist 
en de fysiotherapeut (incl. clinics bij sportverenigingen) wordt bijgehouden door middel van 
aanwezigheidsregistratie. Evaluatiebureau ontvangt deze registraties van zorgverleners en analyseert deze. 

http://www.slimmerdiabetesvoorkomen.nl/
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Om de waardering en de uitvoering van SLIMMER te meten, neemt het Evaluatiebureau korte telefonische 
interviews af (20 min.) met enkele zorgverleners. Voor deze interviews worden itemlisten gebruikt, hierbij wordt 
specifiek ingegaan op de aanpassingen in SLIMMER (hoe pakken deze uit), de succes- en verbeterpunten, de 
samenwerking en de implementatie integriteit (verloopt de uitvoering volgens plan).  
Nieuw is dat ook de buurtsportcoache, sportverenigingen  en evt. de stuurgroep zullen worden geïnterviewd. 
De interviews worden gehouden met een steekproef van professionals, steeds 1 per gemeente:  

 3 van de 11 POH       jan 2017 

 3 van de 9 fysiotherapeuten     okt 2016 

 3 van de 8 diëtisten      okt 2016 

 3 buurtsportcoaches  en/of Sportservice Doetinchem  jan 2017 

 3 sportverenigingen       jan 2017 

 Evt. stuurgroep (indien voldoende tijd)     jan 2017  
De waardering door deelnemers wordt na afloop van het project nagevraagd door middel van een vragenlijst. 
 
Om de gezondheid en participatie van deelnemers te meten, vinden metingen en registraties plaats door zowel 
de POH, de diëtist als de fysiotherapeut. De diëtist meet gewicht, lengte en middelomtrek volgens een protocol. 
Ook voeren de fysiotherapeuten een fitheidsmeting uit (SteepRamp test) volgens de richtlijnen van KNGF. Tot 
slot vullen deelnemers bij de start en einde van SLIMMER vragenlijsten in, waarin gevraagd wordt naar 
opleidingsniveau, ervaren gezondheid, reden voor deelname, waardering en participatie. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van gevalideerde vraagstellingen van o.a. CBS en Nationale en Lokale Monitor Gezondheid. 
Evaluatiebureau ontvangt deze vragenlijsten en de registraties van zorgverleners, en analyseert deze. 
De glucosewaarden van de reguliere jaarlijkse labcontrole worden niet gebruikt. Uit de vorige evaluatie bleek dat 
deze waarden ongeschikt zijn voor evaluatiedoeleinden, omdat de datums van de meting niet aansluiten bij de 
start- en einddatum van SLIMMER. 

 
Eindproduct 
Het gewenste eindproduct is een rapport waarin de resultaten van SLIMMER helder beschreven staan. Het 
conceptrapport wordt standaard 1x besproken met de opdrachtgever. Het eindrapport wordt in maart 2017 
opgeleverd. Het Evaluatiebureau levert standaard in drievoud een schriftelijk rapport op en digitaal in PDF. Deze 
resultaten zijn openbaar, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om de resultaten niet openbaar te maken.  
 

Planning en urenbegroting 
Voor de evaluatie is in totaal 70 uur opgenomen onder de huidige overeenkomst (wordt dus niet extra in 
rekening gebracht). De evaluatie wordt opgezet volgens eerdere evaluaties van SLIMMER, dit maakt dat er 
efficiënt gewerkt kan worden.  
Zoals vermeld in de overeenkomst zijn de kosten voor de evaluatie berekend op regionaal niveau. Dat betekent 
dat de resultaten worden geanalyseerd en beschreven voor de 3 gemeenten samen, en niet afzonderlijk per 
gemeente. Als gemeenten ook inzicht willen in lokale gegevens, kan dit op aanvraag (offerte). 
 

Werkzaamheden Periode Uren 
Voorbereiding, evaluatieplan Jan – feb 2016 12 

15 telefonische interviews incl. voorbereiding en analyse Okt 2016 – jan 2017 14 

Kwantitatieve data controleren, invoeren en analyseren Maart 2016 (nulmeting), Feb 2017 (eindmeting) 20 

Rapportage incl. 1 bespreking Mrt 2017 24 

Totaal  70 

 


