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INTRODUCTION

Public health is often defined as ‘the science and art of preventing disease, prolonging 

life, and promoting health through the organised efforts of society’. (1) The focus on 

preventive measures through collective interventions distinguishes public and preventive 

care (public health) from providing medical care (curative sector). Public health is an 

essential part of the healthcare system and concentrates on the health of the population 

as a whole. As all patients are part of the population, medical care occurs in fact within 

the context of public health. (2, 3) 

To deliver effective public health services, a qualified public health workforce and 

appropriate allocation of that workforce are necessary. Therefore there is a need to 

understand the composition and trends in the public health workforce. 

Data on the availability and distribution of the public health workforce in Europe are limited 

because a clearly distinguishable workforce for public health has neither been defined 

nor formally established in the vast majority of the EU Member States. This is partly 

due to the often indistinct boundaries of the public health sector. The multidisciplinary 

nature of the public health workforce constitutes another factor that contributes to limited 

data on the public health workforce. For most disciplines working in the public health no  

registries exists.

Like in other countries, total size and composition of the public health workforce in the 

Netherlands are unknown and a standardized system for regularly and systematically 

collecting public health workforce data is lacking.

THE STUDIES IN THIS THESIS 

The main aim of the research in this thesis was to provide insight in the quantity and 

quality of the public health workforce in the Netherlands, in order to support public 

health workforce planning and development. We used the Netherlands as a case study 

to develop and test methodologies that are also internationally applicable to collect 

public health workforce data. The three central themes were: the current situation, 

strategy development to enumerate the public health workforce and future public  

health priorities.

1. The current situation in the Netherlands

In the first part of the thesis we assessed the public health workforce in the Netherlands 

using existing data sources and identified potential data gaps. Pooling the available 

workforce data from 7 reports resulted in the total sum of the Dutch public health workforce 

of 12,000 FTE (estimates in the separate reports ranged from 731 – 9807). This estimation 

was inaccurate due to the different definitions of the public health work field that were 

used in the various documents. The reports yielded different functions or roles and used 

different methods of data collection. For example, in one report the public health work 

field was defined as “all municipal health services”, whereas in another report it was 

defined as “a diverse mix of organizations”. Moreover, the number of functions or roles 

assessed in the different reports varied between 1 and 15. We concluded that planning 

future workforce numbers and educational needs according to the current capacity of the 

public health workforce is not possible using the currently existing data.

2. Strategy development to enumerate the PH workforce

In the second part of this thesis we developed a strategy for empirical workforce enumeration 

based on essential public health operations (EPHOs). The scope and main public health 

services have been defined by the World Health Organisation Europe into ten EPHOs, in 2012. 

We first proposed essential public health operations for public health in the Netherlands. 

Subsequently we applied the new strategy to assess the capacity of parts of the Dutch public  

health workforce. 

We assessed the scope and essential public health operations or EPHOs of public 

health in the Netherlands, based on international examples. The international examples 

showed a general consensus on the overall role of public health in terms of scope and 

core functions. Therefore we defined the aim of public health in the Netherlands as: ‘To 

promote health and an equal distribution of health through population based interventions 

aiming at protecting and promoting health and preventing disease’.

Based on the international consensus on core functions and assessment of the validity 

of the outcomes for public health in the Netherlands, we formulated essential public 

health operations for the Netherlands and we added ‘providing a health safety net’ as a 

function. The ten proposed essential public health operations for the Netherlands include: 

1.monitoring health status, 2. disease prevention and control, 3. health promotion, 4. 

health protection, 5. public health emergency response, 6. healthcare safety net, 7. healthy 

public policies, 8. research and development, 9. competent workforce, 10. sustainable 

organisational structures, quality of (public) health services.

This scope and essential public health operations were the basis for our new strategy 

to enumerate the public health workforce. This strategy consists of 1. selection of 

organisations that provide public health; 2. within these organisations, assessment of 

educational qualifications and the hours spent on EPHOs by individual workers using an 

online questionnaire. We tested the feasibility and validity of our EPHO based strategy 

to measure the size, composition and qualifications of the public health workforce, by 

applying it to environmental public health workforce in the Netherlands. 

The environmental public health workforce was defined as all workers who contribute 

to the delivery of environmental public health. The questionnaire was distributed among 
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all potential environmental public health workers in the Netherlands and resulted in data 

on the environmental public health workforce. The questionnaire was well accepted and 

available benchmark data on physicians supported the results of this study regarding 

the medical part of the workforce. Experts on environmental public health recognized 

the present results on the provision of EPHOs as a reasonable reflection of the actual 

situation in practice. All EPHOs were provided by an experienced, highly educated and 

multidisciplinary workforce. The total FTEs were estimated as 0.66 /100,000 inhabitants. 

We concluded that characterisation of the public health workforce is feasible by 

identification of relevant organisations and obtaining information from individual workers 

on the EPHOs provided by questionnaire. Critical factors include the operationalization of 

the EPHOS into the field of study, the selection and recruitment of eligible organisations 

and the response rate within organisations.

In the next study we built on the results of the previous study and we enumerated the 

preventive youth health care workforce. The questionnaire we developed to assess the 

environmental public health workforce was adapted to preventive youth health care, 

which basically means that we adapted the examples of daily practice of each EPHO to 

preventive youth health care. Distribution of the questionnaire among all potential youth 

health care professionals in the Netherlands resulted in data on the youth health care 

workforce. The preventive youth health care workforce is multi-disciplinary, 62% had > 

10 years working experience within youth health care and only small regional variations 

in composition existed. The number of children per youth health care professional varied 

between regions (range 688-1007). All EPHOs were provided and could be clustered in 

an operational or policy profile. The operational profile prevailed in all regions. Regional 

differences in the number of children per preventive youth health care professional were 

unrelated to the percentage of children with overweight, living in poverty, referred to youth 

care or living in deprived areas and thus not in line with youth health needs.

3. Future public health priorities 

In the final study we used the EPHOs as a framework for analysis to assess the 

consequences of application of a new conceptualization of health in terms of adaptation 

and self-management for public health policy. We used qualitative analysis of data from 

group interviews with stakeholders in Dutch public health and medical care. A secondary 

qualitative data analysis of 28 focus group interviews, with 277 participants, on the future 

of the Dutch healthcare system was performed. The aim was to explore future public 

health priorities in order to support workforce planning and policy development. 

Starting from the conceptualisation of health in terms of adaptation and self-

management, participants perceived health as an individual asset, requiring an active 

approach in the Dutch population towards health promotion and adaptation to a 

healthy lifestyle. Sectors outside medical care and public health were considered as 

resources to support individual lifestyle improvement. Integrating prevention and health 

promotion in medical care was also expected to stimulate individuals to comply with a 

healthy lifestyle. Attention should be paid to persons less skilled to self-manage their 

own health, as this group may require a healthcare safety net. The new concept of 

health as a basis for changes in the healthcare system offers opportunities to create 

a health-promoting societal context. However, inequalities in health within the general  

population may increase when using the new concept as an operationalisation of health. 

For public health the main challenge is to maintain focus on the collective socioeconomic 

and environmental determinants of health and disease and, thereby, preserve collective 

prevention.

GENERAL DISCUSSION

In Chapter 7, the general discussion, we discussed the main results and the strengths 

and limitations of the studies. We placed the findings in perspective and we end with 

implications for research, practice and policy with regard to improving public health 

workforce governance.

Public health workforce planning and development in the Netherlands is governed at 

different levels: a. the organisations providing public health services, b. the public health 

physicians, organised within organisations of professionals for public health physicians 

[e.g. KAMG] and c. the National government through the Advisory Committee on Medical 

Manpower planning [Capaciteitsorgaan]. 

Our data provide insight in some parts of the public health workforce and supported the 

importance of this insight for workforce planning and development. 

Reflection on public health workforce governance from the perspective of the results 

of the two enumeration studies illustrates three main problems of the current system 

of public health workforce governance in the Netherlands; 1. the mono-disciplinary 

approach, 2. lack of insight into the number of physicians working in public health, 

and 3. lack of insight in the background of the distribution of the workforce across  

the country.

- The central workforce planning as executed through the Advisory Committee on 

Medical Manpower planning (Capaciteitsorgaan) addresses only part of the public 

health workforce, i.e. the qualified public health physicians. Our data showed that 

the public health workforce is very multidisciplinary and that more than half of the 

workforce consists of other professionals, including, among others, public health 

nurses, speech therapists, toxicologists and policy makers. These disciplines are not 

included in the Capaciteitsorgaan’s estimations of required training inflow.
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- We showed that only part of the physicians working in public health are formally 

trained and registered as public health physician within their discipline. Part of the 

services are currently provided by formally unqualified public health physicians 

(‘basisartsen’). The estimation of the training inflow of public health physicians 

is restricted to formally qualified public health physicians, and does not take into 

account the delivery of services by formally unqualified public health physicians 

(‘basisartsen’). Without data on the contribution of all physicians working in public 

health, workforce governance on the required quality and quality of medical 

contribution to public health is insufficient. 

- With regard to the distribution of the total capacity of the public health workforce 

(physicians and other disciplines) across the country, our preventive youth health 

care study revealed regional differences in workforce capacity across the country 

(north, east, south, west). These differences could not be understood in terms of 

regional differences in population size nor in regional differences in preventive youth 

health care needs. Regional differences may occur as a result of the governance 

structure. Local governments can decide what the population health priorities in their 

region are and have the possibility to align the public health workforce capacity with 

local health needs. Verifying whether regional variations in public health workforce 

capacity are in line with regional variations in public health needs is not possible 

without proper data on the public health workforce. The strategy we developed 

allows for collecting such data. 

Reflection on workforce governance from the perspective of the implications of a new 

concept of health for public health showed that a different conceptualisation of health 

may result in a change of priorities for public health services and thus in the EPHOs to be 

delivered. Including public health needs into the public health workforce planning process 

provides information regarding the need for public health services and subsequently 

public health training needs.

Overall reflection on our results revealed that better insight in the public health workforce 

in the Netherlands is an important condition for improvement of public health workforce 

governance. We end with three main recommendations for improving public health 

workforce governance:

1. To address the whole public health workforce (multidisciplinary) in workforce 

governance.

A change from mono-professional public health workforce planning to workforce planning 

of the whole workforce, integrated planning, is necessary to optimize the contribution to 

population health. A first step towards integrated workforce planning and development 

is assessment of the whole public health workforce in terms of size, composition and 

services provided. Our strategy for empirical enumeration of the public health workforce 

shows promising results, but requires further development and implementation.

2. To include public health needs into public health workforce governance

A change in the priorities for public health services results in a change in the delivery 

of EPHOs (for example a change in the way EPHOs are delivered), or in the need for 

a specific EPHO, or in delivery by other professionals. To translate these changes into 

training needs, the translation of EPHOs into public health competencies would be an 

important step to support public health workforce planning and training.

3. To develop public health workforce research as an area of scientific research. 

Research into the supporting EPHOs like ‘assuring a competent workforce’ or ‘health 

services research of the public health sector’ is lagging behind and needs further 

development. The same holds for studies into the relationship between public health 

workforce interventions and population health outcomes. These studies are needed for 

providing the evidence on which to base planning and policy decision making both for 

workforce development and for addressing uncertainties regarding organizing, financing, 

and delivering effective public health strategies.
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INTRODUCTIE

Publieke gezondheidszorg, internationaal synoniem met public health, beoogt het 

bevorderen van volksgezondheid en gelijke kansen op gezondheid door collectieve 

maatregelen gericht op gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en 

ziektepreventie. De focus op preventieve maatregelen en collectieve interventies 

onderscheidt het vakgebied van de curatieve zorg. De publieke gezondheidszorg is een 

belangrijk onderdeel van het gezondheidszorgsysteem en richt zich op de gezondheid 

van de Nederlandse bevolking. Omdat patiënten onderdeel zijn van de bevolking vindt de 

curatieve zorg in feite plaats in de context van de publieke gezondheidszorg. 

Om de taken van de publieke gezondheidszorg goed uit te voeren zijn voldoende en 

goed gekwalificeerde professionals noodzakelijk. Vanwege de breedte en diversiteit in 

activiteiten en beroepen is de publieke gezondheidszorg in de meeste EU lidstaten een 

slecht afgebakend werkveld. Het ontbreken van een heldere afbakening van het werkveld 

heeft onder meer tot gevolg dat er onvoldoende inzicht is in de beschikbare expertise voor 

publieke gezondheidszorg. Gerichte sturing op de ontwikkeling van de beroepsgroepen 

en daarmee op de kwaliteit en doelmatigheid van publieke gezondheidszorg is hierdoor 

onvoldoende mogelijk.

Net als in de meeste EU lidstaten is ook in Nederland onvoldoende inzicht in de 

omvang en samenstelling van de groep beroepsbeoefenaren werkzaam in de publieke 

gezondheidszorg. Bovendien ontbreekt een methode om deze gegevens systematisch 

te verzamelen.

DIT PROEFSCHRIFT

De belangrijkste doelen van het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven zijn 

om inzicht te verkrijgen in de beschikbare expertise voor de publieke gezondheidszorg 

in Nederland en om sturing op de benodigde expertise te bevorderen. We gebruikten 

Nederland als casus voor het ontwikkelen en testen van een methode die ook internationaal 

toegepast kan worden. De beschreven onderzoeken adresseren drie thema’s: de huidige 

situatie, methode ontwikkeling om het werkveld in kaart te brengen, en de toekomstige 

behoefte aan expertise voor de publieke gezondheidszorg.

1. De huidige situatie in Nederland

In het eerste deel van dit proefschrift beschrijven wij aan de hand van bestaande 

rapporten wat er bekend is over de omvang en samenstelling van de groep 

beroepsbeoefenaren in de publieke gezondheidszorg in Nederland. Door gegevens van 

zeven rapporten te combineren konden wij de totale omvang van de beroepsgroepen 

in de publieke gezondheidszorg schatten op 12.000 FTE (tellingen in de afzonderlijke 

rapporten varieerden van 731 – 9807). Dit is een onnauwkeurige schatting omdat de 

afbakening van het werkveld, de geselecteerde beroepen en functies en de methoden 

van dataverzameling in de inventarisaties niet overeenkwamen. De afbakening van 

het werkveld liep per inventarisatie uiteen van “alle GGD’en” tot een brede selectie 

van instellingen en organisaties. Het aantal functies dat geïncludeerd werd varieerde 

van 1 tot meer dan 15. Wij concludeerden dat er beperkt inzicht is in de omvang en 

samenstelling van de beroepsgroepen in de publieke gezondheidszorg. De beschikbare 

gegevens zijn ontoereikend voor een bruikbare inschatting van de benodigde expertise 

en opleidingsbehoefte voor de publieke gezondheidszorg in Nederland.

2. Methode ontwikkeling om het werkveld in kaart te brengen

In het tweede deel van dit proefschrift ontwikkelden wij een methode voor de 

empirische inventarisatie van beroepsbeoefenaren werkzaam in de publieke gezond- 

heidszorg, gebaseerd op de internationale kerntaken van public health. Een aantal 

Angelsaksische landen en recent ook de Wereldgezondheidsorganisatie – Europa, 

hebben public health omschreven in een de doelstelling en kerntaken. Wij deden eerst 

een voorstel voor kerntaken voor de publieke gezondheidszorg in Nederland. Vervolgens 

hebben wij onze strategie toegepast om onderdelen van het werkveld van de publieke 

gezondheidszorg in Nederland in kaart te brengen. 

Wij analyseerden de doelstelling en kerntaken van publieke gezondheidszorg in Nederland 

aan de hand van internationale voorbeelden. De doelstelling van publieke gezondheidszorg 

komt in  verschillende landen grotendeels overeen, en kan voor Nederland geformuleerd 

worden als: ‘Bevorderen van volksgezondheid en gelijke kansen op gezondheid door 

collectieve interventies gericht op gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering of 

ziektepreventie’.

Op basis van de internationale consensus over negen kerntaken van publieke 

gezondheidszorg, en een analyse van de toepasbaarheid van deze kerntaken in 

Nederland, formuleerden wij tien kerntaken voor publieke gezondheidszorg in Nederland; 

het verzorgen van een vangnetfunctie werd als tiende kerntaak toegevoegd. De kerntaken  

die wij formuleerden zijn: 1. Monitoren en rapporteren (van determinanten) van gezondheid, 

2. Opsporen en preventie van ziekten of gezondheidsrisico’s, 3. Gezondheidsbevordering, 

4. Gezondheidsbescherming, 5. Geneeskundige hulp, oefening en preventie van rampen, 

6. Vangnetfunctie voor (kwetsbare) groepen, 7. Integraal gezondheidsbeleid, 8. Onderzoek 

en ontwikkeling, 9. Waarborgen van voldoende competente beroepsbeoefenaren,  

10. Kwaliteit van de (publieke) gezondheidszorg.

Het doel en de kerntaken vormden de basis voor een nieuwe empirische methode 

om in kaart tebrengen hoeveel en wat voor mensen er werkzaam zijn in de publieke 

gezondheidszorg en welke taken zij uitvoeren. Onze methode bestaat uit: 1. Selectie 

van organisaties die een bijdrage leveren aan de publieke gezondheidszorg en 2. 
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Binnen deze organisaties individuele medewerkers bevragen over hun opleidingsniveau 

en werkzaamheden (hoeveel tijd besteden zij aan welke kerntaken), met behulp van 

een digitale vragenlijst. Wij hebben de toepasbaarheid en validiteit van deze methode 

onderzocht door het werkveld van de medische milieukunde in Nederland in kaart te 

brengen (hoofdstuk 4). 

Het werkveld van medische milieukunde definieerden wij als alle organisaties en 

medewerkers die een bijdrage leveren aan de medische milieukunde. De vragenlijst 

werd verspreid onder alle potentiele werkers in de medische milieukunde. Het onderzoek 

resulteerde in gegevens over de beroepsbeoefenaren in de medische milieukunde. De 

vragenlijst werd goed ingevuld en de resultaten met betrekking tot de artsen in de medische 

milieukunde kwamen overeen met bestaande referentiegegevens. De resultaten met 

betrekking tot het uitvoeren van kerntaken was volgens een groep medisch milieukundige 

experts een goede reflectie van de situatie in de dagelijkse praktijk. Alle kerntaken werden 

uitgevoerd door een ervaren en hoogopgeleide multidisciplinaire groep professionals. Het 

totaal aantal FTE voor medische milieukunde in Nederland kon geschat worden op 0,66 

/ 100.000 inwoners.

Wij concludeerden dat het in kaart brengen van de capaciteit voor publieke gezondheidszorg 

mogelijk is door het identificeren van organisaties die een bijdrage leveren aan de publieke 

gezondheidszorg en het verzamelen van informatie van medewerkers die binnen deze 

organisaties kerntaken van publieke gezondheidszorg uitvoeren. Kritische factoren hierbij 

zijn het operationaliseren van de kerntaken voor het betreffende werkveld, de selectie van 

de juiste organisaties en de bereidheid van medewerkers binnen deze organisaties om de 

vragenlijst in te vullen.

In de studie daarna brachten wij het werkveld van de jeugdgezondheidszorg in 

kaart (hoofdstuk 5). Wij pasten de vragenlijst aan voor jeugdgezondheidszorg, wat 

betekende dat wij bij elk van de kerntaken voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de 

jeugdgezondheidszorg toevoegden. Verspreiding van de vragenlijst onder alle potentiele 

beroepsbeoefenaren in de jeugdgezondheidszorg in Nederland resulteerden in gegevens 

over professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. De jeugdgezondheidszorg 

is een heel multidisciplinair werkveld. Een meerderheid (62%) van de respondenten 

had meer dan 10 jaar werkervaring binnen de jeugdgezondheidszorg. Er bestonden 

slechts kleine regionale verschillen in leeftijd en opleidingsniveau van de werkers in de 

jeugdgezondheidszorg. Het aantal kinderen per beroepsbeoefenaar varieerde tussen 

regio’s van 688 tot 1007 kinderen per beroepsbeoefenaar. Alle kerntaken werden 

uitgevoerd en konden geclusterd worden in een uitvoerend of een beleidsprofiel. Het 

uitvoerende profiel kwam in alle regio’s het meest voor. Regionale verschillen in het aantal 

kinderen per beroepsbeoefenaar waren niet gerelateerd aan het percentage kinderen 

met overgewicht, die in armoede leven, die doorverwezen zijn naar jeugdzorg of die 

woonachtig zijn achterstandswijken, en konden dus niet toegeschreven worden aan 

verschillen in indicatoren voor de behoefte aan preventieve zorg.

3. Toekomstige behoefte aan expertise voor de publieke gezondheidszorg

In de laatste studie gebruikten we de kerntaken als een kader voor analyse van de 

consequenties van het gebruik van een nieuw concept van gezondheid voor de publieke 

gezondheidszorg (hoofdstuk 6). Het nieuwe concept van gezondheid luidt: ‘het vermogen 

van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele 

en sociale uitdagingen van het leven’. We analyseerden 28 groepsinterviews over de 

toekomst van het Nederlandse zorgstelsel, met in totaal 277 deelnemers werkzaam in 

de publieke of de curatieve gezondheidszorg. Het doel van onze analyse was om de 

toekomstige prioriteiten voor de publieke gezondheidzorg te onderzoeken ten behoeve 

van sturing op de benodigde expertise voor de publieke gezondheidszorg. 

Uitgaande van gezondheid in termen van het vermogen van mensen om zich aan te 

passen en eigen regie te voeren, beoordeelden de deelnemers aan de groepsinterviews 

gezondheid als een individuele verantwoordelijkheid. Die visie impliceert een actieve 

houding van mensen ten aanzien van gezondheidsbevordering en een keuze voor gezond 

gedrag. Sectoren buiten de gezondheidszorg, zoals het onderwijs of het bedrijfsleven 

kunnen in de visie van de deelnemers aan de groepsinterviews bijdragen aan het 

bevorderen van gezond gedrag. Meer aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering 

in de curatieve gezondheidszorg werd ook genoemd als mogelijkheid om een gezonde 

levensstijl te stimuleren. Extra aandacht is nodig voor mensen die minder goed in staat 

zijn tot aanpassen en het voeren van eigen regie ten aanzien van hun gezondheid. Voor 

deze groep is een vangnet nodig. Het nieuwe concept van gezondheid als basis voor 

veranderingen in de gezondheidszorg biedt mogelijkheden voor het creëren van een 

maatschappij die meer dan nu gericht is op gezondheidsbevordering. Echter, het is 

zeer wel denkbaar dat gezondheidsverschillen in de bevolking toenemen als gevolg van 

toepassing van het nieuwe concept van gezondheid in het gezondheidszorgsysteem. 

Voor publieke gezondheidszorg zijn de belangrijkste uitdagingen om effectief aandacht 

te behouden voor de sociaal-economische en omgevings determinanten van gezondheid 

en ziekte, en daarnaast voor het behoud collectieve preventie.
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ALGEMENE DISCUSSIE

In hoofdstuk 7, de algemene discussie, bespreken we de belangrijkste resultaten, de sterke 

punten en de beperkingen van onze studies. We plaatsen de bevindingen in perspectief 

en we eindigen met implicaties voor onderzoek, beleid en praktijk, ten behoeve van het 

verbeteren van de sturing op de benodigde expertise voor de publieke gezondheidszorg.

Sturing op de omvang en samenstelling van beroepsgroepen in de publieke 

gezondheidszorg in Nederland vindt plaats op verschillende niveaus: a. de organisaties 

in de publieke gezondheidszorg, b. de artsen, georganiseerd in de beroepsverenigingen; 

bijvoorbeeld de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) en c. de nationale 

overheid via het Capaciteitsorgaan.

Reflectie op de sturing op de omvang en samenstelling van beroepsbeoefenaren in de 

publieke gezondheidszorg vanuit het perspectief van de resultaten van de twee studies 

naar de medische milieukunde en de jeugdgezondheidszorg illustreren drie belangrijke 

problemen in de huidige beroepskrachtenplanning:1. de monodisciplinaire aanpak, 2. 

gebrek aan inzicht in het aantal artsen dat werkzaam is in de publieke gezondheidszorg 

en 3. gebrek aan inzicht in de achtergrond van de spreiding van beroepsbeoefenaren over 

het land.

- De capaciteitsramingen zoals uitgevoerd door het Capaciteitsorgaan hebben alleen 

betrekking op de artsen werkzaam in de publieke gezondheidszorg. Ons onderzoek 

laat zien dat het werkveld van de publieke gezondheidszorg heel multidisciplinair is en 

voor meer dan de helft bestaat uit andere beroepsbeoefenaren dan artsen, waaronder 

verpleegkundigen, logopedisten, toxicologen en beleidsmakers. Voor deze disciplines 

bestaat geen raming van de benodigde expertise.

- We lieten zien dat slechts een deel van de artsen die werkzaam zijn in de publieke 

gezondheidszorg is opgeleid en geregistreerd als arts maatschappij & gezondheid 

of profielarts. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door basisartsen. 

De schatting van de benodigde opleidingsbehoefte voor artsen beperkt zich tot de 

geregistreerde artsen maatschappij & gezondheid en profielartsen en houdt geen rekening 

met de werkzaamheden die door basisartsen worden uitgevoerd. Zonder gegevens over 

de bijdrage van alle artsen die werkzaam zijn in de publieke gezondheidszorg, is sturing 

op de benodigde kwantiteit en kwaliteit van medische expertise voor goede publieke 

gezondheidszorg inadequaat.

- De resultaten van het jeugdgezondheidszorg onderzoek toonden aan dat regionale 

verschillen in de capaciteit v van beroepsbeoefenaren niet verklaard konden worden 

door regionale verschillen in het aantal kinderen of door regionale verschillen in de 

behoefte aan jeugdgezondheidszorg. Regionale verschillen kunnen optreden als 

gevolg van de bestuursstructuur. Lokale overheden kunnen hun beleid ten aanzien 

van jeugdgezondheidszorg en daarmee de capaciteit voor jeugdgezondheidszorg 

afstemmen op de lokale zorgbehoefte. Of regionale verschillen in de capaciteit voor 

jeugdgezondheidszorg in lijn zijn met de regionale verschillen in de behoefte aan 

jeugdgezondheidszorg wordt niet op nationaal niveau gemonitord. De methode die wij 

ontwikkeld hebben om omvang en samenstelling van de beroepsgroepen in de publieke 

gezondheidszorg in kaart te brengen maakt het mogelijk om de gegevens te verzamelen 

die noodzakelijk zijn voor dergelijke monitor. 

Reflectie op de sturing op de omvang en samenstelling van de groep beroepsbeoefenaren 

in de publieke gezondheidszorg vanuit het perspectief van een nieuw concept van de 

gezondheid liet zien dat een andere conceptualisering van gezondheid kan leiden tot een 

verandering van prioriteiten voor de publieke gezondheidszorg.

Beter inzicht in de capaciteit voor de publieke gezondheidszorg in Nederland is een 

belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van sturing op de benodigde capaciteit. We 

eindigen met drie belangrijke aanbevelingen voor de verbetering van de sturing op de 

omvang en samenstelling van de totale capaciteit aan beroepsbeoefenaren in de publieke 

gezondheidszorg in Nederland:

1. Betrek alle beroepsbeoefenaren in de publieke gezondheidszorg in de raming van de 

toekomstige behoefte aan capaciteit voor de publieke gezondheidszorg (van mono- naar 

multidisciplinair)

Sturing op de omvang en de ontwikkeling van alle beroepsgroepen in de publieke 

gezondheidszorg is noodzakelijk voor een optimale kwaliteit en doelmatigheid van 

publieke gezondheidszorg. Een eerste stap in de richting van multidisciplinaire sturing 

op de capaciteit is het in kaart brengen van de van omvang en samenstelling van de 

beroepsgroepen werkzaam in de publieke gezondheidszorg en de taken die zij uitvoeren. 

Onze strategie voor het empirisch in kaart brengen van de capaciteit voor  publieke 

gezondheidszorg is hiervoor in principe bruikbaar en veelbelovend, maar vereist verdere 

ontwikkeling en implementatie.

2. Includeer de behoefte aan publieke gezondheidszorg in het bepalen van de benodigde 

capaciteit voor de publieke gezondheidszorg

Een verandering in de prioriteiten van de publieke gezondheidszorg kan leiden tot een 

verandering in het uitvoeren van kerntaken (bijvoorbeeld een verandering in de manier 

waarop kerntaken uitgevoerd worden), of de behoefte aan een specifieke kerntaak, 

of het uitvoeren van kerntaken door andere professionals. De vertaling van kerntaken 

in competenties is een noodzakelijke stap om deze veranderingen in opleidings- 

behoeften vertalen.
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3. Faciliteer wetenschappelijk onderzoek gericht op het ontwikkelen van de evidence voor 

evidence-based arbeidsmarktbeleid in de publieke gezondheidszorg 

Onderzoek naar de ondersteunende kerntaken zoals ‘het waarborgen van 

voldoende competente professionals voor de publieke gezondheidszorg’ en 

‘gezondheidszorgonderzoek binnen de publieke gezondheidszorg’ blijft achter en 

moet verder worden ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor studies naar de relatie tussen 

interventies in de capaciteit voor de publieke gezondheidszorg en de effecten op de 

volksgezondheid. Dergelijke studies zijn nodig voor het onderbouwen van beslissingen ten 

aanzien van sturing op de omvang en samenstelling van beroepsgroepen in de publieke 

gezondheidszorg, maar ook beleid met betrekking tot het organiseren, financieren, en 

het implementeren van effectieve strategieën voor het bevorderen van volksgezondheid.


