Hoe worden interventies ontwikkeld?
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Introductie
Wij doen samen een studie om in kaart te brengen hoe interventies worden ontwikkeld. Hier is namelijk bijna
niets over bekend. Er zijn wel een hoop boeken geschreven met ideeën over hoe je interventies zou kunnen
ontwikkelen, maar deze zijn kloppen niet altijd, en zijn vaak niet in de praktijk toe te passen. Er is alleen nog
niemand geweest die in kaart heeft gebracht hoe interventie-ontwikkeling nu eigenlijk echt gaat. Wij zijn hier
dus wél in geïnteresseerd. Ons doel is om interventie-ontwikkelaars uit heel Nederland te interviewen. We
proberen om zoveel mogelijk mensen te interviewen die zich met verschillende gedragingen bezig houden,
bijvoorbeeld overgewicht, middelengebruik, en veilig vrijen. Zo hopen we dan uiteindelijke te kunnen zien
hoe interventie-ontwikkeling in zijn werk gaat, en of dit hetzelfde is voor elk gedragsdomein. Misschien
kunnen interventie-ontwikkelaars in de verschillende domeinen tenslotte nog wat van elkaar leren.
Informed consent
Onze insteek is dus eigenlijk dat wij van jou willen leren hoe je interventies ontwikkelt. We willen dit
interview graag opnemen, en dan transcriberen, uittypen dus. Op die manier kunnen we dit interview beter
vergelijken met de interviews met andere interventie-ontwikkelaars. Tijdens het uittypen is het conventie om
de interviews te anonimiseren. Niemand zal dus achteraf weten dat jij degene bent die is geïnterviewed, en
wat je ons hebt verteld. We hopen dat je dat niet erg vind. Wij vragen tenslotte nogal wat, maar het wordt
voor ons heel moeilijk om de resultaten te publiceren als we de geïnterviewden bij naam en toenaam gaan
noemen . . . Als je er mee instemt dat we je gegevens anonimiseren, en instemt met deelname aan het
onderzoek, zou je dan dit formulier willen ondertekenen?
• informed consent formulier overhandigen •
• recorder aanzetten •
Achtergrond
• Zou je om te beginnen wat over jezelf willen vertellen?
• Hoe heeft je loopbaan er tot nu toe uitgezien?
• Wat vind je leuk om te doen?
Interview
• Op welk gebied van gezondheidsbevordering ontwikkel je interventies? (Bijvoorbeeld interventies voor
alcoholgebruik, obesitas/overgewicht, roken, drugsgebruik, veilig vrijen, hiv-testen, enz.)
• Wat is gemiddeld gezien het beschikbare budget voor een interventie voor gezondheidsbevordering?
• Wat is de gemiddelde ontwikkeltijd voor een interventie voor gezondheidsbevordering?
• Wat is jouw ervaring met interventie-ontwikkeling?
• Kun je beschrijven wat je doet als je een interventie gaat ontwikkelen? Wat is het eerste wat je wilt
weten? Welke stappen neem je zoal?
• Over welke zaken wil je tijdens de interventieontwikkeling duidelijkheid hebben?
• Hoe kies je bijvoorbeeld een medium?
• Zijn er ook andere mensen betrokken bij de interventieontwikkeling? Zo ja wie? En Waarvoor?
• Als er andere mensen betrokken zijn bij de interventieontwikkeling, wat zijn dan hun ideeën en wensen?
• Welke interventies, of delen van interventies, gingen erg goed? Waar ben je trots op? Waarom?
• Zijn er dingen die soms niet goed lukken?
• Zijn er voorbeelden van interventies, die anderen hebben ontwikkeld, die je erg goed vind, of juist erg
slecht? Waarom?
• Zijn er verschillen tussen jou en je collega’s met betrekking tot interventieontwikkeling?
• Welke tips kun je geven over interventieontwikkeling?

• Als jouw interventie wordt gebruikt door andere organisaties, hoe en in welke mate ga je dan na of die
organisaties de interventie volgens de ontwikkelde draaiboeken uitvoeren?
• Maak je bij de ontwikkeling van een interventie gebruik van een ontwikkelprotocol? Zo ja kun je ook
zeggen welk protocol? Wat vind je zelf van het ontwikkelen van een interventie volgens een
ontwikkelprotocol?
• Zijn er nog dingen die nog niet aan bod zijn gekomen?
• Sommige interventies richten zich meer op rationele argumenten, en andere interventies juist meer op
emotie, bijvoorbeeld door humor te gebruiken. Wat vind jij daarvan?
• We willen graag nog een paar voorbeelden van interventies laten zien, en vragen wat je daar van vind.
• voorbeelden laten zien •
Afsluiting
• Heel erg bedankt voor je deelname. Het was heel leerzaam.
• Lijkt het je leuk als we je het stuk sturen, dat we hier over gaan schrijven?
• recorder uitzetten •

