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SUMMARY 

'Health policyys a cornp~hensive type of pol~cy aimed at maintenance and irraprovement of 
heallzh by addressing environmental, hereditary, lifestyle and health care system factom that 
affect: health. 
Since the early 19710s llae call for such a policy, beyond control and regulation of health care 
fmilit ies, has been growing. Since the late 1970s the World Health Organization has 
stimwlared the fonnullatioiv of national health policies. The Netherlands were monvg the fusr 
countries ra publish a document on the issue: Nota 201M3 ('facts, considerations and policy 
intentions'). 
Ccntral questions of this investigation focussed on the processes bringing about an opera- 
tional health policy in the Netherlands, and on the perceptions by partners in these processes 
of the status and problems of such policy. Answering these questions, the prospects for a 
feasible health policy may be determined. 

In chapter I Lhe rationale for the inquiry is presented, as well as the lay-out of this book 
Specific research objectives are presented in 1.3. 

In eltwpler 2 rhe historical material leading up to Nota 20ai(E is given. This material includes 
the writings by Henrik Blurn. I-Pe gilve 11s the force-field m d  well-king paradigms of healrh 
prescnled in a rnloclel as the rationale for development ofvutual health policies. The Cana- 
dian kalonde report is the first pzrblic document in which such policies nre advocated Its 
premises we discussed, 'and altl~ouglll the landmark repon has not immediately caused a shift 
in palicy priorities, its hnpoflimce for the further development of health policy is r e c o g n i ~ d .  
Vilriows WHO progranumes have bmught new impetus to hernltti policies, and they are 
cliscussed iau 2 2 .  Their main common tlmsr is d ~ e  recognitian that medicd care systems can 
only pargly be held responsible for the health of populations. Bn diminishing stages of 
absltacz~uess the Primary Hekilrh Care ideology. tlzc Europem Wealth for All plms, and d ~ e  
11ealtl~ pmrnocion progmllune? are discussed. 
Development of Nora 2000 may be placed in the latter realm. T l ~ e  chronology of its develop- 
ment shows h a t  healrh policy h a  had limited priorities, and that rreatiorr of D~ntch health 
policy is a nlatter of ccanipromises. TEle mare or less anrbiguous character of the piece. 
descrilred in 2.3.2, reflects these. Also, the formal disciissions following its publication show 
a1 an~bigwiay among the partners in health: although the general objective of Nota 2IX30 is 
commended, nlosr actors regard the propositions ancl concrete consequences utopian to less 
or larger extents. 



In chapter 3 the state-of-the-m in academic writing about health pw>licy is prcsen~ed. In 
W O  jagon, the term 'healthy public policy', &as opposed to 'public health policy ', is 
coined. Differences rue explored, where the more wadidonal 'public heallla policy' (setting 
the stage for healthy public policy) is analyzed in 3.1 Public policy for health seems ro hwe 
been suffering faom a proverbial inertia ul state acdon. In this c l in~>~te  corporatist tendeizcies 
grew, Lading to art entangled and complicated intertwined health system. 
The largely mglo-saxon body of literamre rela~ing to hefrh promotion and Elealilv policy 1s 
reviewed in search for the problems these approaches are faang. Specifically, mixed- 
scanning m d  mixed bo~ronl-upltop-down appmaches to policy development md implemenrn- 
tion are favored. Intersectoral coopemtion, a prime characteristic of health po8cy, is dis- 
cussed. Seven baniers to coodination m listed, but no concise thenrerical frrvn~lework seetl-s 
to be  waila able for the s~udy  ofthe phenomenon. Integral intervention mixes, fine-tuning 
legislaraon, facilitation and education are discussed, but 1.re1-e as well, no en~pirical squulies on 
the issue have been found. Finally, in the crucial realm of measurement and evduation of 
health policy, effective combination of qualitative and quantitative indicaeats for healdl 
policy on longitudinal scales is suggested. 

In chapter 4 a theoretical framework is developed, based on h e  theory of agenda-building 
The theory outlines processes and factors leading to the development of formal policy. Zr 
conrains three major elements: I the existence of different publics (i.e. interest groups) 
contesting over issues on a 'systemic agenda' to be considered forpolicy on the 'Insritutinnal 
agenda'; 2 tlre use of n~edia and symbolism in the expansion of an issue from a small ci~rZc 
of groups toward a larger one, thereby increasing the probability of the issue to become 
policy; and I t h e  character of clve issue as perceived by 'these groups. lf an issue is perceived 
ro have an equivocal character, to be of social selevzmce, relating to the long term, to be non- 
rechical, and having few historical precedents, the probability will be higher that t l ~ e  ISSLIP. 

will be addressed though policy. 
Three models me suggested: the outside-initiative modeP (in which societal, or 'systemic' 
groups are held responsible for pressing an issue on the formal policy agenda), the inside- 
initiative model (where policy is created at the insritutional level, and systemic support is ro 
be emanated), and the mobilization madd (where an issue t identified as having importance 
for policy-making on the institutional agenda, biat launched only as an issue onto the 
systemic agenda, hoping b a t  the process will lead to systemic support far an eventual 
policy). The chapter prmeeds by presenting aperational definitions or tire various coniptr- 
nents, and lormulaLian of hypoheses, wherc it is suggested that the relevant prncess w~th 
regad to Nola 20013 has followed lines of the mobilixation model and h ~ ~ s  thus caiased policy- 
effects. 
A major flaw of the theory is recognizedl: it is static, and does not gyve indications with 
regwd ro adequateby Influencing the processes leading ro agenda status, formal policy, or 
feasibility of policy 

In chapter 5, the methods m d  methdology of tlie investigation are presented and discussed. 
The methodology is largely of a qualtative nature, as the inqu@ as a whole is exploratory 
because very Ilnle empirical work e available on the Issue of health policy. The ratzonaie for 
q~aalitative inquiry is found in the character of healthy public policy; the dynamic character 
of l~ealth policy-nuking; the content of health policies; the sanvpPe $he; and the nature of 
units and variables for research on healthy publll: policy. 
Types of quality control in qualitative jlnquhry (confidence, vall~diry, and rehahilily) are 
discussed. Reliability is; the most prominent type, and assured in this investigation through 
trimguladon. Triangulation is the process of comparison and analysis of different dara 





in the NerlrerPands as well as the theory eqployd .  
The Interest $roups hvolved in. the Investigation found health policy in the Werlrerlitnds taot 
feasible. This outcome was refi'inmed when they were confronted with the ir~ltitiY nesemh 
findings. Funher, most hypoiheses as fumuEated on ]the b a s s  of Ii~erawfe *view and 
theo~rical  framework had ro be rejected The* is rro sufficient public suppcln for health 
policy, nor do the app,mpJiate theoretical issue clraracteristics imply ~ncaased systemic nr 
institutional agenda sraus. 
The mobilization m d e l  of the theory has thus nor brought about the lnrer~ried st~pptrrt far 
health policy. Altliozngh professional groups are not in support of health policy, the p ~ e i w e d  
non-feasibility may not only ibe attributed to these gmups. 
The use of metaphors and sy~nbolisrn -as predicted by the theory- Izas been netvrly Iton- 
existelat. in spire of raPher exte~asive media coverage. Wletlzer non-feasibiJlty of Erealtla policy 
may therefore be attributed to the absence nf these factors has nai been clarified. 
No consvstent relation wap found between involvement m tlae developn~ent of health policy 
and subsequent irctilvities undenaken by relevant groups. This would be ;m indiestor for 
lirnzted feasibility of health policy, as well as aal indicator for the limited value of the tht.ory 
The publicatron of the Dekker-report -recommendations by a. group of consultanrs wit11 
conservative signature, aiming at ir~rroduction of marker mechanisms in the NerIier1:u~ds" 
health care- has clearty clouded interest in heiultlz policy. Pts irnplicntiorls we twofold: fiwr, 
rhe feasibility of health policy is felt to have decreased hy its publication; and second, tlie 
theory of agenda-building does not give oplions for such a two-track palicy appmach. 
Two fields of intlercst are discussed: empirical data en l~ealth policy, md rhe value of  he 
theory of agenda-buildmg. 
Supported by the lilerarure, it is concluded tllar health pcrlicy is facing an least the same 
problems as health care policy. No immediate way out of d ~ e  dilem~z~a is found. At the very 
minimum, the national guven~lnerrt should cllearly state its commitments and purposes, as 
well as responsibilities. Where responsibiliries do not coincide wit11 gouremment's, ir should 
be made clear to professional and societal groups where their responsibilities and opportuni- 
ties lay. The mobilif.ation made1 of the theory could give indicatlon~s as to the process ((1 
follow in rhis clarification. 
However, the theory of agenda-bui lding has k e n  Found to Irave its flaws First, it is sug- 
gested that not all 'issues" lend themselves m application of the theory. Healalth policyhmay 
trc: a too con2plicated construct to grasp adequately by interest groups. Extrinsic q~ralitiel; of 
an issue are franslated characteristics of the intrinsic qualities, and as such prce~ved  by 
interest groups. 'The' issue therefore does nut exixt as intended by, for instalace, instlr~a~ir>~ll~l 

agenda-keepers. This may cause problcnls in the application of the ninbil~safic~n rnoxlcl of lllc 
theory. 
Wllh regard to this mobilir-ation model, several addihon.~ to  the nincdel arc pmposed. I n  vl;rrrg 
the model, three con~mur~~icatloru principles will have to be used explicilly wh~le usi~lg 
existing intermdiary structures. Further, we suggest that an inxrEnsrctally complex isqr~e zr~;uy 
be segmented as Gong as the principles of d ~ e  general issue reman ra p,,naln to zllc segment\ 
Finally, it rs recognized tlaat the theory is coo statrc to ~nfer acfivit~es to i n c ~ a s e  the oprions 
for feasibility of health policy. We have attempted to develop GI power constell;tticjn for 
groups possibly intere\tecl irr health pol~cy Government c o ~ ~ l d  use proposed jinks between 
more or less powerfull groups and perceived o r  intended st~mulat~o~? of those groups LO 
further health policy 
Finally, some research recomn~endatians have k e n  formulated, as well as: conditions urlder 
which such research could be carried nut, 

In chapter 8 the most recnt  developments in the realm of health pol~cy in the Netherland? 
are reviewed They arc the Collective Prevention Act and the Core Document ITealth P~ l i cy  



hl&~ough these develnpments m~mnlly cma i~u le  hugher feaslbihry o f  health policy, only 
limited arrcsrtiopll is pard to the flaws discu:us~~ in chapter seven. The conclusion remains that 
health polucy, even under these improved condutianl;, has very limited feasibiliry. 



Dit proefschrift is niet zonder reden in hei Engels geschreven. Her oridcrlr;ivige aan- 
dacl-irsgebied lijdt enigziiis aan een ovemlmd van (engelstalig) jugon. Dere Nederlimclse 
samenvatting zai daarom niet vrij rijn van  anglicihriiet~ en, -voor de ingevoerden in het 
Engelse jargon, vertalingen die 'krom' aandoen. 

'Gczondlireidsbeleid' is een breed type kle--leud dar zich richt op de ha~?dhaving en bevorderiiig 
van gemndheid. Dat laatste gebeurt door aandacht te schenken aan omgcvingsF~crnren. 
erfelijke factoren, leefwijzen en hei gezondieidszorgsysteem. 
Sinds Inet begin van de zeventiger juen  i s  de roep op zo'n beleid, di19 verder gaar dm 
beheersing en regulering van het Lorgsysteern, steeds krachtiger geworden. Wand hei eind 
van de zeventiger jaren heeft de wereldgezondheidsorga~~isatie de formulering van 
nationaal gezondhddsbeleid in haar iidstaten gestimuleerd. Neclerlmd was onder de eerste 
luiden waar een document over yezondheidskleid werd gepubliceerd: de Nota 2000 ('feiten, 
beschoi~wîngen en beleidsvoomemens') 
De centrale vragen in dit ondanoek richtten zich op de processen die tot operaiioiieel 
gemndlieldsbeleid in, Nederlmd leiden, en op de percepties van de deeli~ierners in die 
prmessen over de status en probleintri van een dergelijk geïonclheids~xlcid. Door dese 
vragen re bunaniwoorden kunnen wc de woorultrichrcii voor cc11 Iiaslb:itw gcr.oridlieidsbelerd 
vaststellen. 

In hoofdstuk 1 wordt de aanleidang voor dit ondcrïoek geprekeoliteercl, ali;rndc de iivieliilg 
van dit hoek. Specifieke dwlstellii~gen vum hen o!ideriock worden gegeven i n  paaagiaiif 1.3 

In haofdstuk 2 wordt de l.iisrnrische ontwikkeling van Nota 2CNXl beschreven Dadrtoe 
khooft ander andere het werk van Blurn. Mij  beschreef paradiganatai op hel gebied van 
welbevinden en de krachtenvelden die voor gezondheid belangrijk worden geacht. Daannee 
gaf hij de rationale voor de ontwlkklellng van waiaraichrig gezondlicidsbe8eid. I n  lael Canadeie 
L-alonde-rappon wordt voor bet eerst dergelijk geï.ondheidr;hleid dioor wn overheid 
aangehangen De premissen van dat rappoht worden besproken, en hoewel de puhli~atie wdn 

het snik niet onniiddellijk geleid hcef tor ver.schuE~eilide kleidspriorileite~~ moer erkend 
worden dat het stuk e n  rni~lplpaal in de onrwikkeling van ge~.crndhcidrbelcid mag worden 
geachl. 
Verschillende programa's  van de W'tlO hebkn nieuw elan gebrachr in het: streven nuar 
gezondheidsbelcid Ze worden beschreven m pangraaf 2.2. Hun voornaamste overtrenkornsr 



ix de erkenning van het feit dar medische zorgsystemen .;leehu in kpr lc re  m i e  kunnen 
bjjdtagen aan d t  gezondbeid van de bevolking. In afnemende mate wm absiraséheid worden 
de Prirnary fieaileh Care-ideologie. de Health Fon A11-plannen, en het gezondbeidskvnrder- 
i n g s - p r o g r a m  bespraken 
De ontwikkeling vm Noia 2WC#S kan met name gerelateerd worden aan het laatste Uit de 
clironologixr van haas ontwikkeling kan worden afgeleid dat de ontwukkeling van gezond- 
heidsklleid slechts &perkte P P ~ o T ~ E F . ~ ~  I~eeft gehad. Vas~selling vari Nederlands ge~ond-  
heldrebeleid is een mak van compromissen Het tweeslachtige karakter van het stuk, zoals 
beschreven in 2.3.2, illustreert dat. Yoons is ook een z b r e  uweeslachtigheid onderkend 
onder de ge~ondheids-arganisaieb tijdens de discussies die volgden op publicatie van Nota 
2OCM: h~wwel men het eens i s  met de algehele doelstelling van het stuk vinden de meeste 
aciasen de stellingen en concrete consquieniitjee,c wan de Nota 2000 nn meerdert of mindere 
m t e  utopiqcl~. 

In huafclstuk 3 wordt de academische ntmd van zaken met brrekking tot gezondheidsbeleid 
tiiteenyezei. In WWO-jargon wordt de term 'gezond overheidsbeleid' bedacht, in tegensrel- 
lnng tot 'overhcids-volksge~ondheiid~ibc:1c~d'~ De verschillen h.isisen k i d e  benaderingen 
worden beschouwd R Iet vulksgezondheidcbeleid (dat tenslotte het toneel vormt voor getond 
overheidsbeleid) wordt geanalyseerd rn 3.1. Het volksgezondheidskIeid lijkb te hebben 
geleden oncler een spreekwoordelijke inertie van de staar. In dat Mimaat groeiden corporatis- 
tische tendenzen. die leidden tor een verstrikt en gecompliceerd samenhangend systeem. 
Een overzicti~ van de voornarnelijk angelsaxische lireratuur op het gebied w a n  gezand- 
heldsbeworderiinig en gmondheidsbeEeid wordr gepresenteerd om de problemen bij deze 
beaiadcsio~gen te acliterhalen. Men geeft de voorkeur aam kixed-scanning' en een gemengde 
vorm wan 'I,otton~-~ip' en 'top-down' benaderingen bij beleidsvorn~ing cap dit gebied. 
Jntersectorale samenwerking O' facetbeleid'), een belangrijke karakteristiek van gezond- 
heidskleid, wordt beschouwd. Er worden zeven barpikres genoemd voor intersectorale 
coördinatie, maar er blijkt geen theoretisch raamwerk beschikbaar te zijn voor de studie van 
her fenomeen. Integrale interventie-mixen die intementles als wetgeving, facillterlng en 
vaorlicldng op elkaar moeten afstemmen worden eveneens beschouwd, maar aok hier wordt 
geen ernp~risch materiaal gev~nden. 
Tenslotte wordt op het gebied van onderzoek en evaluatie van gezondheidsbeleid het gebimik 
van een effectieve combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren voor gezond- 
Iieicielixleid Il:mgs Uangitudinale sclralen gesuggereerd. 

111 honfdsliik 4 wcradi tiiet tlreoretisch kader voor dit oniden.oek geconstrueerd. Dat gebeurt op 
basis vati de uigciida-bouw tlieorie. Dere theorie heeft betrekking op prwessen en factoren 
die ioi de tntsi;mlidkoming vim formeel beleid leiden. De ttileorie bestaat tilt drie componenten: 
1 het I?earaxm vuil vcorschilleiide '1sublieken"bePangengroepen) die tich ervoor inzetten om 
~akei i  die 013 een 'systeem-agenda' staan op de 'insaituiionele agenda' voor beleid re krijgen; 
2 Iicr gebixiik van n-redir en sylnboiilek om een bepaalde da& ('issue') ook van belang re laten 
worden voor een grotere gmp belanghebbciitlen. opdat daarnaee de waasscl.nijnl~kheid dar 
kier in beleid wordt ingepast wordt vergroot; 3 het door de groepen ervaren karakter van het 
~ss r ie ' .  .Als een 'issiaekcrvamn wordt als weinig eenduidig, met maatschappelijke relevantie, 
een l;mpe-teniiijn belmg, weinig techiisch. en zonder precedenten. voorspelt de theorie dar 
de ktursen groter worden dat brct rangepakt wondt met formeel beleid. 
Drie mcxlellen worden voorgesteld: het 'van bruiten-initiatief' model (waarbij maiatschappe- 
Irjke groepen verantwoordeliijk worden geacht voor het op de formele beleidsagenda plaatsen 
var1 een issue), het 'binnenuit-initiatief' model ( w a u  beleid wordt gemadct op het instiau- 
tionele niveau -de overheid- waarwoor vervolgens maatschappelijke steun moet tornen). en 
her niobilisatie-ii~odel (waarbij op het institutionele niveau wordt erkend dat een issue 



belerdsklmg heeft, maar vervolgens het issue op de systeem-ageiidn wordt gezet. Daasbij 
hoopt men dat op die wijze het mabilisstic-proces zal lelden tut inaa~clzap~wlijke steun voor 
liel uileindelijke beleid) Het hoofdstuk ven+alg~  me8 ol~erariionele drfiiirrres vaIr de ver- 
schillende componenren, en de formulering van hypcrtln&%l*s. Diaarliij wordt ~ierliv:iclar dar \.iet 
beleidsvorn-ings-proces voor de Noia 2103010 de iiji~rin vant h a  mobilisatie-mrde1 heeft gevolgd 
en als zodanig beieidseffect heeft. 
Een klangriiJk ~ninput~t van de theorie wordt hierbij erkend: m Ss xratiscla. eri geeft geen 
U~dicaiies hoe de verschillende processen die leidcri rot sgerudii-stiiaus, forn~eel beleid, at' 
haalbaarheid vain beleid beïnvloed Lunneri wortien. 

In hoofdstuk 5 worden mettioden ei1 methodologie van het o i~der~oek  beschouvrrd. De 
rriedrodologie is voomanrelijk kwalitazief omdat het ortderzoek explorurxief vnn aard i s  
atsngezien er bij,~onder weinig empiricclt werk op dil gebied beschikbaar is. I3e meer precieie 
rationale voor kwalitatief onderzaek wordt gevoruderu i n  hen karakter V;UI ge~ondhcidsbeleitl, 
het dynamisclt karakter van het gezorrdtieids'tielei~1s~o'rmi1~g~-proceii de inhotod van ge~oricl- 
lie~cisbeleld, de omvang en aard van de onder~uekspopulaiic, er-i de eigenr;chappcii vim1 
eenheden en variabelen die onderifocht dienen te wtrrclen 
Verschillende types van kwaliteirs-bewaking bij kwnlitatieionderzoek (coníide~trie, vitlid- 
heit, en be~ouwbaarheic!) warden bescliouwd. Betrouwbaarheid is her meest proininenr, en 
worclt verzekerd door triangulatie ('dnelioekssncling'), Triarigiil;irie rs Eret proces waarbij 
~ersckiillende data-bronnen, onderzoekers. theorieen en metlioden wordeii vergellekeir en 
geanalyseerd. 
De resultaten uit hallgestructureerde interviews werden naet twee nuerhoden geanalyseerd (en 
dus getriang~ileerd). en vervolgens neergelegd in een sappon dat voor commentaar (met een 
gestnictureerde vragenli~st) a,w de oridenoekspopulalie werd teruggehanden. De resuliìircn 
lalesvan werden getrianguleerd met een analyse van lietgeen de media over ge~oi?dl~eidsbe- 
leid naar voren bwchneir. Dit geilreel werd vervolgens getriiulag~ileerd nier donimenreri 
geprodiliceerd door de versclaillende groepen in de ortder~oekspopulatie, en vergeleken inet 
de ontwikkelingsgang v'm Nota Z W .  Betrouwbare meringen sijn daannee Lo goed mogelijk 
verkregen. 

In hoofdstuk 6; worden de resultaten van de daka-verzameling gegeven. Respons was 
adequaat (de gecombineerde respons was X?%), hoewel minisren en staatssecretarisen 
weuiig gernteresseerd bleken in gernndheidsbeleid. 'hwe&niacPiaig orgunisationele dncurneti- 
ren werden verkregen voorndrneli~k ~rian+enliigen, kleicls~~iikken en oprrzll>aie iiilllnti~agrn 
Verder werdeau 95 inedia-uifingei1 nchterhrrrricl, warvan de ineerderlieid In p+cspeci;illisccadc 
tijdschflfren werd gevonden. Er werd slechts een radio/teilevislc-~1i!se~iic4iiig gevoiiiden 
Onder die: respondenterr bestaat geen enkele consensus over de aard van de Nnsa 2ChlK.l Voor 
sommigen is bel beleid, voor anderen een slechts syrnbcilisch stuk. Alle responclenten wielen 

waarover Noia 2000 gaat Ongeveer twee-derde van de reïpondenten acl-ittcn twi qiuk 

waxdevol Er was geen cormlarie aussen waasdering en her soort argmisittre 
Nota 2iOM speelt slechts een geriinge rol in  de organ~sationele dacunienren. Niet-gouweme- 
mentale organusaties (NGOs), bureaucraren en onder/oek.;nrgai~ilintiec noemen kzet stuk liet 
mcesr. Coniumencen-orgmi~atieb k t e d e n  vrrjwel geen asuidacht d¢ WIXB PNW) 111 het 
algemeen ileerrit rriei-r een reflecteacnde Itoudi~ng aan m de dw~inren!e~a. Slechts een-dcadc ii; 
kritisch. De media hjni aanrznli~ik kritiscluer geweest, nwir die houding i<; door ~ l e  tijd 
genomen vernlinderd. 
Er is geer1 relatie gcvoriden tussen betrokkenheid bij het oniwikkelingsproces wan de Nota 
2000, en vervolgens ondernornerr actiwrireiren op het gebied w v a  gerondheidsbeleld Ven alle 
groepen hebben met name NGOs aciiv~teiten onrglncrid. o f /e  nu bij dat onnwikkelinp~prnce\ - 
waren betrokken of niet. 



Geen enkele re4;pondent vmd de Nota U3C" onvoonwaadel~jk haalbaar. Er werden 97 
hindernissen voor implementatie genoemd. Men vond met name overBiei&slm~uur. 
financiCIe barríkres, alphele vaagheid van geiiondheidskleid, politieke wwll en mnids in de 
ctime-rsleving een probleem. Dcre zaken Rebben een directe relatie niet de problemen in het 
huidige zorgsysteem. 
War bxtsef~ Issueexpmsle zoals geforinuierd 3pn de hearie h e f t  de notie vtm gezond- 
heidskleid een voldnende wijlde e k h l  grapen bereikt, tewijl  her issue over het nIgemwn 
crvaren wordt mals de [heasie voorspelt (weinig eenduidig, maatschappelijk relevarit, lange 
termijn, niei technisch en rnet weinig precedenten]. De consistentie van deze hakteristieken 
is bevestigd door aren vergclijkhg met de waardering wan Nota 21400. Toch is gezondheidsk- 
leid rhm& nier gefomaliserd op het insbtutionele niveau. Dat geeft anwijxingen dat andere 
processen d m  die welke de theorie woorspelx een rol zouden kunnen spelen. 
Wanneer media-uitingen en symboliek daarin in het licht van de theorie beschouwd worden, 
blijk dat deze niet in o v e r e e n s t e m ~ g  zijn mer de uitgangspunten van de agenda-bouw 
theonie. De mechanismen die in heir mobilisatie-madel worden gesuggerrerd hebben klaar- 
blijkelijk niet gewerkt. 
Ongeveer een-derde van de respondenten ervolr geen enkele otgmisationele oppositie tegen 
de Nota Sr13K1. Naar rrnhaslbmrheid wijt men aar1 het algemene karakter van het concept 
pezondheidsbeleid. Diegenen die wel oppoxitie zagen noemden met name de unsiltutioruele 
zalr$rverlcners en finaiicien. 
Preventiekleid -een1 onderdeel van gezondltcidsbeleid- erwoer men als belangrijk, en de 
meeste respondentera hadden dan ook de intentie om aan de ontwikkellinig ewan bij te dragen. 
De mogelijke bijclragen daartoe werden echter nogal abstract geformuleerd: liet werken aan 
voorwaarden, of  preventie-activiteiten zag men als een bijdrage. Meer concreet vond men 
preventie van o~igeurnllen bij kinderen de moeite waard, maar men liet het eventuele enmmit- 
rsieni auri dit. beleid over aan slechts Eén organisatie. 

In h ~ ~ f d s t u k  T worden de bevindingen in breder kader beschouwd, en conclusies getrokken 
over enerzijds gezoi~dheidcbeleid in Nederland, en ander~Mds de gebruikte theorie. 
13e belangengroepen de betrokken zijn geweest bij dir onderzoek vonden gezondheidsbeleid 
in Nederlai~d niet haalbaar. D e ~ e  bevinding werd bevestigd toen ze werden geconfronteerd 
rnet de resultaten van de eerste onderzoeksronide. Voorts maesten de meeste hypotheses zoals 
die (up basis urm literatu~irverkenning en theoretisch kader) geforniuleerd waren, wenvorFn 
worden Er i7  onv~ldctendc steun voor gezonrlheidsbeleld, noch betekent het dat de issue- 
kitrakrei-istiekcn zoals de ilreorie die Ixvrr een toegenomen systeem- af instirur~onele agendd- 
Xtiiiug met zich meebracliten 
I-iet rrrr>bilisiitie-ii~del van tle theorie heeft dus niet de vciorgestelde steun voor gezond- 
Iieid\lxeleid ttweeg gebsacht. Ei1 hoewel professionele groepen nuea v66r geriondlieidsbeleid 
~ i j n ~  krekeni dit niei dat Iraar naihoalbaarheid dun ook aan deïe groepen toegeschreven mag 
worden, 
Het gebruik wali de rnediii en symboliek -zoals de theone die voorstelt- is vrijwel afwezig 
geweest, aildanks de veelheicl aan media-uitingen. Ofde ervaren anlraalbaarheid van 
ge~.oradhcidsbeI~id nu nniig worden toegesclr~vera aan de afwezigheld van dede factoren is in 
tlit oïlder~twk niei omir het licht gekomen. 
Er is grcm coiiisistenre henatie gevonden tussen de ktrokkenlieid bij de ontwikkeling vasi Nota 
21XX) en de vervolgens in dat licht ondernomen activiteiten Enernesr.ijds is deze bevinding een 
iaiidicaior voor de beprhte ha:ilbaadreid vrui gezondhebdskleid, maar anderzijds kan het ook 
wijjren op de l-reperkre wLuiircle van de gebruikte rhearie. 
De publlclttic var1 hct rapport van de conrmhsie-Dekker (gericlit op in~oductie van 
ia~arktrrieclr,u~ismen iii  de Ncderlar~dse gezoxldlieidszorg) heek de belarigstel&ing voor 
geïondl~eidsbeleid ditidelijk ovcrscharlliwd. De implicaties lijiewan Lijn ten eerste dar door 
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'Dekker' de haalbaarheid van gezond~eidsbe1eid is beperkt, en een bveedie dat de agenda- 
bouw theorie geen magelijkherhen geefì om zo" duideli~k xweesk7io~t3n-bLeid helder te 
bcsruderen. 
Twee aandachevelden worden tenslatte Ixschouwd: en~pùsische gegevens over gezand- 
heidsbeleid. en de waiande van de agenida-bouw theorie. 
De bevindmg dat gezondheidsbeleid voetdsiiog exact derelfde problemen kent als gerond- 
bieidsrorgbeleid wordt ook ondersteund m de literatuur. Er is geen oniniddclijke oplo~siilg 
voor de daar gerezen dilemnra's. De meest minimale mdvocarwaaDcPe liykt wel dat de 
overheid duldelijk haar 'commitmenti;", doelstelluigen en vermtwoordieli~kYieden neerlegt. 
Waar hun verdirtwoordeiaj~leden niet samenvallen nret die van de overheid, mrxt am 
professionele en inaaitschappelijke orgwisaties duidelijk worden gesteld waar  ij bvel liggen 
He1 nrobilisatie-mode1 van de theorie kan handvatten geven over de wqze waarop deze 
verheldemg k m  plaatsvinden. 
De agenda-bouw theorie bljjkt echter haar minpunten te hebben. In de eerste plaats timet 
worden erkend dat lien wamschijnlilk zo is dat niet alle ~ s s u e s b i c h  lenen voor toepdssing 
van de theorie. Zo km 'ger.oi.idheidsk2eid" een te ingewikkeld constnicr zijn om adeqiiia,tr te 
bevatten door belangengroeperingen. Extrinsieke kwaliteiten v a l  een issue zijar de 'venaalde' 
karakteristieken van de intrinsieke kwaliteiten. 'Het' issue bestaat dus. nooit roiilc 
voorgesteld door bijvoorbeeld institutionele agentia-houders. Dit kan tot proble~~~eii  leiden LII 
de toepassing wan de theorie. 
Wat betreft het rnobilisatie-model worden vesschillende mvullli2gen op her oorspronkelijke 
model h oor gesteld Drie met name genoemde conununicatie-principes moeten wod-oleri 
aangehouden, waarbij gebnazk dient te worden gemaltkt van intermediaire stnictumr~ Verder 
wordt voorgesielld dar een inirinsuek complex issue gesegmenteerd mag worden z o h g  de 
generieke principes van toepassing blijven op de segmeixteui. 
Tenslotte wordt erkend dat de gebruikte theorie te stlvrisch is oni daanait activiteiten af te 
leiden onn de haalbaarheid van beleid te vergroten. Er is gekraclit. een rnachh-colnstellailie van 
ktrokken grneperingen op te stellen. Op basis van de verhoudingen 'tussen ener~uds  meer en 
~ n d e r  machtige groepen en anderzijds de voorgenomen of feitelijke stimuli door gezond- 
heidsbeleid voor die groepen, kan de owerlleid actie ondernemen om de tntstandkornlng van 
ge~ondheidsbeleid te bevorderen. 
Tenslione waden  in dit hoofdstuk een aantal ondemieeksaanbevelin1gen gedaan, alsmede 
condities aangegeven waaronder dergelijk ondenwk zou moeten geschieden. 

In Itu>oF~stuk X worden de meest recente ontwikkelingen ogi lier gebrcd van genondlieidsbe- 
leid in Nederland bescliouwd Dat zijn de Wet Collectieve Prevei~ie VoLksge/ondlieid en hct 
Kerndncurnenii Geriendlheidsbeleid. Hoewel deze oiitwikkelingr.n /.eices bijdragen iian eear 
grotere haalbaarheid var gczoriidiheidskleid wordi weinig s~inilacl~t besteed aan de proble- 
men zcials die in hoofdstuk zeven zijn beschreven Conclwsre LilijSr dat geroridheidskie3eid. 
fellos osides dete  verbeterde otnszand~gI.~eden, als weinig Iiitalbaar nnng worden ge~ien .  




