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Intervention mapping 
Een protocol voor het iteratieve 
beslissingsproces dat ten 
grondslag ligt aan het 
systematisch ontwikkelen van 
een interventie, waarbij  
adequaat gebruik wordt 
gemaakt van theoretische 
inzichten en empirische data in 
zes stappen.1,2

Intervention mapping
Stap Doel Activiteiten
1. Needs assessment Inzicht krijgen in de aard, omvang en  

oorzaken van het gezondheidsprobleem.
Stel een planningsgroep in.
Voer de needs assessment uit.
Kijk wat er mogelijk is in de doelgroep.
Formuleer doelen betreffende gezondheid en kwaliteit van leven. 

2. Veranderingsdoelen Doelen bepalen voor veranderingen in 
gedrags- en omgevingsfactoren die 
moeten leiden tot een afname van het 
gezondheidsprobleem.

Kies einddoelen voor gedrag en omgeving.
Kies specifieke gedragsdoelen.
Kies veranderbare en belangrijke determinanten.
Maak een matrix van specifieke veranderdoelen.

3. Theoretische   
methodieken en 
praktische
technieken

Theoretische interventie methodieken 
selecteren en vertalen naar educatieve 
en praktische toepassingen/materialen.

Ontwikkel met de planningsgroep ideeën over het programma.
Bedenk theoretische methodieken bij veranderdoelen.
Leid methodieken af uit de theorie en de literatuur.
Vertaal de methodieken in praktische technieken.
Controleer of alle veranderdoelen in het programma aan bod komen.

4. Programmaontwerp
en -productie

Afzonderlijke programmaonderdelen 
combineren tot een samenhangend 
geheel en deze produceren en uittesten.

Overleg met beoogde doelgroep en beoogde programma-uitvoerders.
Ontwerp thema’s, bereik, volgorde en materialen van het programma.
Beschrijf in detail hoe en welke materialen ontwikkeld worden.
Beoordeel al bestaande programma’s en materialen.
Ontwikkel programmamaterialen.
Test de materialen uit bij de doelgroep.
Produceer de materialen.

5. Programma-adoptie 
en -implementatie

Ontwerpen een plan van aanpak voor 
het verspreiden en invoeren van het 
programma op grote schaal.

Kies beoogde doelgroep en de beoogde programma-uitvoerders.
Stel de planningsgroep opnieuw samen.
Kies de einddoelen en gedragsdoelen voor adoptie en implementatie.
Kies determinanten voor implementatie.
Maak een matrix van specifieke veranderdoelen.
Kies theoretische methodieken en praktische technieken.
Ontwikkel een programma voor adoptie en implementatie.

6. Evaluatie Ontwerpen van een plan voor de proces-
en effectevaluatie van het programma.

Bekijk het logic model van het programma.
Ontwikkel vragen voor de effectevaluatie.
Ontwikkel vragen voor veranderingen in determinanten.
Ontwikkel vragen voor de procesevaluatie.
Ontwikkel indicatoren en meetinstrumenten.
Kies een onderzoeksdesign voor de evaluatie.

Doelgroep
1. Reumatoïde artritis
2. Cardiovasculair risico
3. Ernstige psychiatrische aandoening
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