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1 Terugblik 

In 2014 heeft de NPHF Federatie voor Gezondheid het draagvlak voor de transitie van nazorg 

naar voorzorg versterkt en verbreed. Het mandaat voor de strategische visie is toegenomen: 

eind 2013 had de NPHF 39 leden, inmiddels zijn dat er 46 en bestaat er bij zo’n 5 à 10 organisaties 

concrete belangstelling om lid te worden. De verbreding van de federatie vanuit de publieke 

gezondheidszorg naar andere sectoren van de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de 

samenleving zet door. Voorzorg blijkt een perspectief dat inspireert tot een nieuwe kijk op de 

bijdrage van organisaties aan de gezondheid van patiënten, klanten of  personeel. 

 

In het kader van het Nationale Preventieprogramma ‘Alles is gezondheid’ heeft de NPHF een 

pledge ingediend voor intensievere samenwerking, uitwisselen van good practices en 

inventariseren van systemische belemmeringen en oplossingen. Keer op keer blijkt dat er veel 

positieve energie is om met preventie aan de slag te gaan. De cruciale uitdaging is om die 

positieve energie om te zetten in daadwerkelijke vernieuwing. In projectgroepen van leden en 

externe deskundigen ontwikkelen we daarvoor creatieve en out-of-the-box voorstellen. Sinds 

mei 2014 zijn er vier projectgroepen opgestart: lokaal gezondheidsbeleid in 3D, financieel stelsel; 

e-health en gezondheid; en beroepen en opleiding.  De werkzaamheden van de projectgroepen 

hebben in 2014 tot verschillende publicaties en presentaties geleid en zullen in 2015 met 

eindpresentaties aan de leden en beleidsmakers worden afgerond. 

 

2014 was niet alleen inhoudelijk maar ook organisatorisch en financieel een uitdagend jaar. Per 1 

juli 2014 is Hans Baaijens als directeur opgevolgd door Thomas Plochg. Aan hem is nadrukkelijk 

de opdracht mee gegeven om de NPHF klaar te maken voor de transitie van een gesubsidieerde 

naar een door leden gedragen organisatie. Om die reden is de relatie met de leden 

geïntensiveerd. In het najaar van 2014 heeft de directeur alle leden bezocht om (nader) kennis te 

maken, de NPHF strategie en positionering toe te lichten en vooral ook het gesprek aan te gaan 

hoe elkaar te versterken. Dit is succesvol gebleken en zal worden voortgezet. Verder is het 

bestuur in het voorjaar van 2014 versterkt met Hugo Backx.  

 

“Een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd is het versnellen van de ontwikkeling naar 

een duurzame en gezonde samenleving. De NPHF als federatie van toonaangevende 

organisaties in de wereld van preventie en gezondheid, kan hierin een betekenisvolle rol 

vervullen”, zo besloot ik de terugblik van vorig jaar. De NPHF heeft deze rol in 2014 met 

overtuiging ingevuld door nieuwe coalities aan te gaan met o.m. milieuprofessionals en MVO 

Nederland. Door deze samenwerkingen kunnen we nog meer professionals en organisaties 

bereiken en inspireren om vanuit een perspectief van voorzorg te werken. Ik kijk met optimisme 

en vertrouwen uit naar de toekomst. 

 

Jolande Sap, voorzitter van de NPHF Federatie voor Gezondheid. Utrecht, mei 2015 
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Federatie 
 

De NPHF Federatie voor Gezondheid is een samenwerkingsverband van beroepsverenigingen, 

fondsen, (kennis)instituten, brancheorganisaties en bedrijven. De leden van de NPHF zijn allen 

gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid. 

 

Ledenontwikkeling 

 

Ten opzichte van het voorgaande jaar is het ledenaantal van de NPHF in 2014 gestegen. In 

december 2013 telde de NPHF 39 leden, in december 2014 zijn dit er 46. De volgende mutaties 

vonden plaats: 

 

 In 2014 hebben 2 leden per 1 januari 2014 het lidmaatschap opgezegd.  

Daarnaast zijn er 9 nieuwe leden bijgekomen.  

 Per 31 december 2014 zijn er dus 46 leden: 

 19 Verenigingen 

 15 Instituten 

 4 Gezondheidsfondsen 

 5 Brancheorganisaties  

 3 Bedrijven  

In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de leden van de NPHF op 31 december 2014. 

 

Federatieraad 

 

Per jaar organiseert de NPHF tweemaal een Federatieraad, waartoe alle leden worden 

uitgenodigd. Tijdens de eerste Federatieraad, op 20 mei 2014, is onder meer gesproken over het 

Financieel Meerjarenperspectief. Hugo Backx (GGD-GHOR NL) is op deze Federatieraad 

toegetreden tot het bestuur. Op de tweede Federatieraad van 2014, op 7 oktober, heeft Jack 

Hutten van het Ministerie van VWS een presentatie gehouden over de Kamerbrief Betrouwbare 

Publieke Gezondheid en de verantwoordelijkheid van gemeenten en rijk. 
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3 Activiteiten 
 
In 2014 heeft de Federatieraad de strategische visie van nazorg naar voorzorg bekrachtigd.1 Dit 
betekent werken aan ‘van denken naar doen’ en aan ‘van klein naar groot’. De inzet van de NPHF 
is hierbij drieledig:  
 

1. Het formuleren van actieagenda’s de beogen de (landelijke) beleidsontwikkelingen te 

beïnvloeden, zodat  de beweging van nazorg naar voorzorg wordt gestimuleerd.  

Hiertoe is gestart met de uitrol van een achttal projectgroepen; 

2. Het bieden van een platformfunctie voor gezamenlijke kennisontwikkeling en innovatie. 

Federatieleden en externe partijen kunnen projecten initiëren die specifieke 

actieagenda’s uitwerken in NPHF verband; 

3. Activiteiten die ondersteunend zijn aan de twee voorgaande activiteiten. Denk hierbij aan 

de NPHF website, de tweewekelijkse nieuwsbrief, de Gezonde Lunch, de NPHF Lezing en 

het werven van nieuwe leden.  

De NHPF heeft in 2014 op de volgende manier aan deze activiteiten gewerkt: 
 
Projectgroepen (activiteitencategorie 1) 
Halverwege 2014 is gestart met de eerste projectgroepen. Het doel van de projectgroepen is om 
voor specifieke beleidsterreinen concretiseringen te maken. Telkens is de vraag hoe de lopende 
beleidsontwikkelingen instrumenteel gemaakt kunnen worden aan de transitie van nazorg naar 
voorzorg. De beoogde opbrengst van de projectgroepen zijn zogeheten ‘actie-agenda’s’: een 
aantal concrete acties die de NPHF, haar leden en/of externe stakeholders kunnen ondernemen 
om de gewenste transitie van nazorg naar voorzorg te stimuleren. 
  
In de projectgroepen nemen telkens zo’n 15 deelnemers plaats: leden van de NPHF en 
stakeholders met specifieke kennis op het betreffende terrein. De projectgroepen staan onder 
leiding van onafhankelijke voorzitters die ‘out-of-the-box’ kunnen nadenken over het 
onderwerp.   
 
In 2014 is de Projectgroep ‘Lokaal gezondheidsbeleid in 3D’ viermaal bijeen gekomen. De 
projectgroep stond onder leiding van Frank Kerckhaert (lid Onderzoeksraad Integriteit Overheid 
en oud-burgermeester van Hengelo). Centraal staat de vraag hoe gemeenten de 3 
decentralisaties kunnen aangrijpen om een transitie van nazorg naar voorzorg te maken.  
 
In 2014 is de Projectgroep ‘Financieel Stelsel’ viermaal bijeen gekomen. De projectgroep staat 
onder leiding van Joop Schippers (hoogleraar arbeidseconomie, Universiteit Utrecht). De 
projectgroep heeft in 2014 de contouren van een actieagenda bestaande uit service contracten 
voor gezondheid, Ex’Tax en beroepsprofielen verkend. 
 

                                                        
1 NPHF. Strategische visie: update 2014. Mei 2014. http://nphf.nl/standpunt/021/strategische-visie-update-
2014/   

http://nphf.nl/standpunt/021/strategische-visie-update-2014/
http://nphf.nl/standpunt/021/strategische-visie-update-2014/
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In 2014 is de Projectgroep ‘E-health en gezondheid’ eenmaal bijeen gekomen. De projectgroep 
staat onder leiding van Sally Wyatt (hoogleraar Digital Cultures in Development Universiteit van 
Maastricht, en programmaleider van de eHumanities groep binnen de KNAW). In de 
projectgroep is besloten om te doordenken op de vraag hoe de disruptieve werking van eHealth 
gebruikt kan worden om de transitie van nazorg naar voorzorg te maken en hoe 
zorgprofessionals hun toegevoegde waarde kunnen zijn in het digitale tijdperk.  
 
In 2014 is de Projectgroep ‘Beroepen en Opleidingen’ eenmaal bijeen gekomen. 
De projectgroep staat onder leiding van Wilma Scholte Op Reimer (lector en opleidingsmanager 
Verpleegkunde verbonden aan de Amsterdam School of Health Professions). De projectgroep 
heeft besloten haar actieagenda te koppelen aan het advies van de commissie innovatie 
zorgberoepen & opleidingen van het Zorginstituut Nederland dat op 10 april haar advies 
uitbrengt. 
 
Alle projectgroepen worden in 2015 voortgezet. Bovendien zullen in 2015 de projectgroepen 
‘Onderzoeksbeleid’, ‘Kwaliteit en toezicht’ en ‘Europa’ worden opgestart. De achtste 
projectgroep komt te vervallen, omdat de voorziene projectgroep onderwijs is samengevoegd 
met de projectgroep Beroepen en Opleidingen. 
 

Nederlands Congres Volksgezondheid 2014 (activiteitencategorie 2) 
Donderdag 10 en vrijdag 11 april stonden in het teken van het NCVGZ, met als thema voor 2014 
“Perspectieven voor de volksgezondheid”. Het tweedaagse congres werd goed bezocht met zo’n 
639 deelnemers in de Doelen, Rotterdam. Met “Perspectieven voor de volksgezondheid” werd 
verwezen naar de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM; een overzicht 
van de omvang van ziekte en gezondheid, preventie, gezondheidszorg en beleid. Keynotes 
werden gegeven door o.a. Rudi Westendorp (LUMC Leiden), Greetje Timmerman (RU 
Groningen), Jaap Seidell (VU Amsterdam), Jan Walburg (Universiteit Twente), Jantine Kriens 
(VNG) en Kim Putters (SCP) . De V&W gezondheidsprijs werd uitgereikt aan Karen Schipper voor 
de meerwaarde van het betrekken van patiënten bij het onderzoek. Het NCVGZ werd dit jaar 
georganiseerd in samenwerking met het team van de VTV van het RIVM in Bilthoven. De NPHF 
voert namens de stichting NCVGZ de directie en het secretariaat voor dit congres. 
 
Laurent de Vries, Nicolette Warmenhoven, Hans Baaijens en Thomas Plochg verzorgden namens 
de NPHF een workshop over de strategische inzet van de NPHF in 2013. 
 
Conferentie: zorgpersoneel voor iedereen kan! (activiteitencategorie 2) 
De werkconferentie “Zorgpersoneel voor iedereen kan!” werd op 18 juni georganiseerd door 
Wemos en de NPHF. Tijdens deze werkconferentie stond de Nederlandse 
beroepskrachtenplanning en de samenhang hiervan met Europees beleid hierop centraal. De 
ontwikkeling in beroepskrachtenplanning op lokaal, nationaal en internationaal niveau werden 
geschetst door Jos de Blok (Buurtzorg), Susan Hamer (University of Leeds), Sascha Marschang 
(EPHA) en Peter Groenewegen (Nivel), onder leiding van dagvoorzitter Jaap Koot (NVAG). De 
opbrengst van de discussie en de werkconferentie zijn door Wemos ingebracht tijdens een 
bijeenkomst met Europarlementariërs in het najaar. 
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Nieuwjaarsreceptie en verkiezing meest invloedrijke figuur in de public health van 2013, 
i.s.m. GGD Nederland (activiteitencategorie 3) 
 
Op donderdag 16 januari 2014 vond de nieuwjaarsreceptie van 2014 plaats in de Winkel van 
Sinkel te Utrecht. Naast de nieuwjaarsspeech van NPHF voorzitter Jolande Sap werd de prijs 
voor de meest invloedrijke figuur in de public health uitgereikt. De verkiezing wordt jaarlijks 
georganiseerd door de NPHF in samenwerking met GGD GHOR Nederland. Betrokkenen 
konden online hun stem uitbrengen. Marianne Stadlander (TNO), Jeannine Hautvast (GGD 
Gelderland-Zuid & Academische Werkplaats AMPHI, Radboud UMC Nijmegen) en Mariet Paes 
(directeur Provinciale Gezondheid in Brabant & initiatiefnemer van het Brabants Kennisnetwerk 
Zoönosen) vormden de top 3. Mariet Paes kreeg uiteindelijk de meeste stemmen, en kreeg de 
schaal met inscriptie uitgereikt. 
 
Alles is gezondheid... Pledge (activiteitencategorie 3) 
Op initiatief van het Ministerie van VWS is in 2014 gestart met het Nationaal Programma 
Preventie: Alles is Gezondheid..! De aftrap vond plaats op 5 februari, waar Jolande Sap namens 
de NPHF een ‘pledge’ heeft ondertekend. In de pledge belooft de NPHF de impact van het 
programma Alles is Gezondheid te verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te 
voeren: het opstellen van actieagenda’s; van denken naar doen; en ten slotte samenwerken en 
verbinden.  
 
Conferentie: Gezonde Lunch 2014 (activiteitencategorie 2 + 3) 
Op 7 april 2014 organiseerden de NPHF en de Viz-Sib gezamenlijk de Gezonde Lunch. Het thema 
van 2014 was ‘Antibioticaresistentie: wat te doen?!’. Zo’n 50 geïnteresseerden bespraken in 
Utrecht de verschillende facetten van antibioticaresistentie, een bij uitstek multidisciplinair 
probleem, geholpen door presentaties van Anja Schreijer (arts M&G/Viz-Sib), Maayke Fluitman 
(care2create, KNMP), Martien den Blanken (PWN) en Laurent de Vries (Viattence). Doel van de 
bijeenkomst was bewustwording van het gevaar van antibioticaresistentie, het verbinden van 
relevante partijen en het verkennen van wat (gezamenlijk) te doen. 
 
De NPHF verkent momenteel of zij een vervolg kan geven aan deze succesvolle bijeenkomst. In 
samenwerking met het RIVM, GGD GHOR Nederland, V&VN en Viz-Sib is een projectvoorstel 
geschreven. Doel van dit mogelijke project is om het NPHF platform te gebruiken om op het 
thema antibioticaresistentie    
 
Conferentie: Nationale Milieudag 2014 (activiteitencategorie 3) 
Op 11 juni 2014 vond de Nationale Milieudag, met als thema Kwaliteit van Leven bij het RIVM te 
Bilthoven plaats. Deze dag werd georganiseerd door VVM, netwerk van milieuprofessionals, in 
samenwerking met de NPHF, het RIVM, GGD-GHOR Nederland, het Planbureau voor de 
Leefomgeving en de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde. Tijdens deze dag 
stond gezondheidsbevordering in het milieubeleid centraal. Jolande Sap (NPHF), Marcel van 
Raaij (RIVM), Machteld Huber (Louis Bolk Instituut) en Karien Stronks (AMC/UvA) gaven hun 
visie op het thema, waarna de deelnemers luisterden naar TEDx pitches en deelnamen aan 
workshops. 
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NPHF Lezing 2014 (activiteitencategorie 2 + 3) 
De NPHF Lezing 2014 is op 12 december uitgesproken door Willem Lageweg. De titel van zijn 
lezing was “Gezondheid en duurzaamheid: een veelbelovend huwelijk!”, waarin hij in ging op de 
relatie tussen en voorbeelden aandroeg van geslaagde samenwerking tussen gezondheid en 
duurzaamheid. ‘De nieuwe stad’ in Amersfoort, waar duurzame bedrijven zich vestigen, zorgde 
voor een bijzondere en toepasselijke locatie. Na de lezing zijn enkele korte filmpjes opgenomen 
waarin bezoekers van de lezing reageerde op de stellingen: “Gezondheid en duurzaam 
ondernemen: een veelbelovend huwelijk”; “De publieke gezondheid is te laat om nog aan te 
haken bij duurzaamheid” en “Door op te trekken met duurzaamheid verliest gezondheid zijn 
eigen smoel”. We kijken terug op een zeer geslaagde middag. In 2015 zal de NPHF samen met 
MVO Nederland, Alles is gezondheid en de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland een 
vervolg geven aan de lezing in de vorm van Ronde Tafels. 
 
 

4 Informatieverstrekking en uitwisseling 
 
NPHF Nieuwsbrief 
 
De NPHF Nieuwsbrief komt elke 14 dagen uit en bevat een blog, NPHF Nieuws en algemeen 
nieuws over het Sociale Domein, een agenda, nieuwe publicaties, personalia en oproepen. 
Per 31 december 2014 telde de Nieuwsbrief 1730 abonnees, van wie velen deze Nieuwsbrief 
verder verspreiden binnen hun organisaties. 
 
Website  
 
De website heeft tot doel om bezoekers te informeren over de werkzaamheden van de NPHF 
Federatie voor gezondheid en over relevante ontwikkelingen in het werkveld. De 
bezoekersaantallen (zie onderstaande statistieken) laten zien dat het totaal aantal bezoekers, 
het gemiddeld aantal bezoeken per dag en het aantal unieke bezoekers van de NPHF website 
per dag gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar (in 2013 waren dit respectievelijk 44.339 
bezoekers totaal, 122 bezoeken per dag en 24.900 unieke bezoekers). 
 
 Totaal aantal 

bezoekers 
Gemiddeld aantal 
bezoekers per dag 

Unieke bezoekers 

www.nphf.nl 46.755 128 27.399 

www.ncvgz.nl  15.774 43 7.911 
* Overzicht van de bezoekersaantallen van de websites van de NPHF en het NCVGZ. Bron: Greenhost en Netrex 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nphf.nl/
http://www.ncvgz.nl/
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5 Organisatie 
 
Bestuur 
 

 Drs. Jolande Sap, voorzitter 

 Ir. Nicolette Warmenhoven, vice-voorzitter 

 Drs. Felix Cohen, penningmeester 

 Prof. dr. Ien van de Goor, lid 

 Dr. Jolanda Keijsers, lid 

 Drs. Cisca Koning-van den Berg van Saparoe, lid  

 Drs. Tom Oostrom, lid 

 Drs. Henri Plagge, arts M&G, lid 

 Dr. Hugo Backx, lid (vanaf 20 mei 2014) 

 
Adviesraad 
In 2014 is in overleg besloten tot het opheffen van de adviesraad. 
 
Bureau 
 

 Hans Baaijens, directeur, 0.8 FTE (tot 01-07-2014). 

 Wilma Meerwijk, secretariaat, 0.89 FTE 

 Rosanne Meulenbeld, junior beleidsmedewerker, 0.56FTE 

 Dr. Thomas Plochg, senior beleidsmedewerker, 0.5 FTE tot 01-07-2014, directeur per 01-

07-2014, 0,8 FTE. 

 Gôkky Zeinstra, junior beleidsmedewerker op detacheringsbasis, 0.56 FTE 

In 2014 heeft Hans Baaijens afscheid genomen als directeur van de NPHF. Thomas Plochg volgt 
hem op als directeur per 01-07-2014.  
 
Totale bezetting bureau: 3.31 FTE tot 01-07-2014/ 2.81 FTE tot 01-01-2015  
Ziekteverzuim in 2014: 3.41% 
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6 Financiën 
 
Het financieel jaarverslag wordt separaat aangeleverd. 
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Bijlage 1 – Overzicht leden NPHF per 31 december 2014 
 
Brancheorganisaties: 
 
1. Actiz 
2. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacia (KNMP) 
3. Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering de Tandheelkunde (KNMT) 
4. Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) 
5. GGD GHOR Nederland 
 
Fondsen: 
 
6. Diabetesfonds 
7. Nederlandse Hartstichting 
8. Nierstichting Nederland 
9. KWF Kankerbestrijding 
 
Instituten: 
 
10. Movisie 
11. Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB) 
12. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) 
13. Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) 
14. Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) 
15. Oranje Kruis 
16. Pharos 
17. Rutgers WPF 
18. Soa Aids Nederland (SANL) 
19. TNO Kwaliteit van Leven 
20. Trimbos Instituut 
21. VeiligheidNL 
22. Voedingscentrum 
23. Wemos 
24. ZonMW 
 
Verenigingen: 
 
25. Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) 
26. Forensisch Medisch Genootschap (FMG) 
27. Nederland Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) 
28. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 
29. Nederlandse Vereniging Artsen Beleid, Management en social geneeskundig onderzoek 

(NVAG) 
30. Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde (NVMM) 
31. Nederlandse Vereniging van Donor Geneeskundigen (NVDG) 
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32. Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) 
33. Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 
34. Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) 
35. Partners voor een Gezond Leefmilieu (PGL) 
36. PHned 
37. Sectie Infectieziektenbestrijding van de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ) 
38. Vereniging Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VVAWT) 
39. Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen (VIA) 
40. Vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars 

(VAGZ) 
41. Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland (VVGN) 
42. Vereniging voor Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling (VVAK) 
43. Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (V&W) 
44. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 
 
Bedrijven: 
 
45. Okapi Advies 
46. Traject Gezond Gebouw 
47. Women in Europe for a Common Future (WECF) 
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Bijlage 2 – Overzicht van voorzitterschappen en lezingen 
 
 

Wie Wat Wanneer 

Thomas 
Plochg 

 Lezing zorggroep Beroemd 

 Lezing & workshop over preventie op 
Innovation for Health congres 

 Lezing MVO expeditie Duurzame Zorg 

 Lezing Amsterdams Geneeskundig 
Genootschap 

 Onderwijsbijdrage NSPOH 

 Voorzitterschap stakeholderbijeenkomst 
ZonMw 5e Preventieprogramma 

 Deelname Politiek Café NCVGZ 2014 

 Plenaire lezing OOR ZON congres Maastricht 

 Lezing Kennisatelier 020JOGG  

 Lezing EHMA conferentie Birmingham 

 Lezing ALV KAMG 

 Workshop tweedaagse Ineen 

 Lezing Buurtzorg Nederland 

 Plenaire lezing landelijk congres Gemeente & 
Zorgverzekeraar 

 Lezing Dimence Groep Zwolle 

 Plenaire lezing KAMG congres 

 Lezing VGZ 

 Plenaire lezing congres GGD Zaanstreek 
Waterland 
 

 14-01-2014 

 01-02-2014 
 

 06-02-2014 

 11-03-2014 

 03-04-2014 

 04-04-2014 
 

 10-04-2014 

 15-05-2014 

 25-06-2014 

 26-06-2014 

 02-09-2014 

 18-09-2014 

 18-09-2014 

 08-10-2014 
 

 05-11-2014 

 28-11-2014 

 10-12-2014 

 16-12-2014 

Jolande Sap  Plenaire lezing Nationale Milieudag 

 Plenaire lezing Preventieconferentie Den 
Haag 

 Dagvoorzitter NPHF lezing 2014 

 11-06-2014 

 20-11-2014 

Nicolette 
Warmenhoven 

 Dagvoorzitterschap Gezonde Lunch 2014  07-04-2014 
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Bijlage 3 – Overzicht van brieven, artikelen en rapporten en blogs 
 
Artikelen en rapporten 
 

 “Hoe gemeenten Nederland gezonder kunnen maken” – Hans Baaijens, Sociale 

Vraagstukken. 14-01-2014 

 “De systeemprofessional: voorbij de generalist” – Aletta Winsemius (Movisie) & Thomas 

Plochg (NPHF), Sociale Vraagstukken. 14-01-2014 

 “Advies prioriteiten stellen aan preventieprogramma’s en interventies” – NPHF in 

opdracht van partijen Agenda voor de Zorg. 01-04-2014 

 Interview met Thomas Plochg in Zorgvisie. April 2014 

 Interview met Jolande Sap in Tijdschrift Milieu (VVM). Mei 2014 

 “Strategische visie NPHF: update 2014 – NPHF Bureau. Mei 2014 

 “Verschuiving naar voorzorg leidt tot minder kosten” – Thomas Plochg, Jolanda Keijsers, 

Ien van de Goor & Hans Baaijens, Financieel Dagblad. 14-06-2014 

 Redactie TSG Spectrum ‘Gezondheid en milieu in omgevingsbeleid’, Tijdschrift voor 

Gezondheidswetenschappen (TSG). September 2014 

 “Over paradoxen en ongerijmdheden. Nationale milieudag: kwaliteit van leven” – Jolande 

Sap, TSG Spectrum. September 2014 

 “Gezondheid is een duurzaam belang” – Leendert van Bree (VVM) & Hans Baaijens 

(NPHF). September 2014 

 Interview met Jolande Sap in VOZ Magazine. September 2014 

 “Als je op tijd bent, kom je nooit te laat. Het wenkend perspectief van voorzorg voor de 

Nederlandse gezondheidszorg” – Thomas Plochg. 22-11-2014 

Blogs in NPHF Nieuwsbrief 
 

 Veel uitdaging gewenst! – Cisca Koning, 14-01-2014 

 Duurzame preventie, ofwel is er leven na het pilot project? – Ien van de Goor, 28-01-2014 

 Zorgprofessionals: u bent aan zet! – Thomas Plochg, 11-02-2014 

 Hallo, eet mij vandaag met couscous. – Felix Cohen, 25-02-2014 

 Gemeenteraadsverkiezingen gaan niet over gezondheid. – Nicolette Warmenhoven, 11-

03-2014 

 Wil je een kind? Vraag het je toilet! – Tom Oostrom, 25-03-2014 

 Antibioticaresistentie: van systeemdenken naar systeemdoen. – Rosanne Meulenbeld, 8-

03-2014 

 Minder praten en meer doen. – Henri Plagge, 22-04-2014 

 Bij mijn afscheid van de NPHF. – Hans Baaijens, 13-05-2014 

 Overschot óf tekort aan zorgpersoneel? – Thomas Plochg, 3-06-2014 

 De dokter in de publieke zorg. – Cisca Koning, 17-06-2014 
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 Meer eigen verantwoordelijkheid voor burger en patiënt, maakt dat onze zorg meer 

houdbaar? – Ien van de Goor, 17-07-2014 

 Nieuwe NPHF directeur wil handen uit mouwen. – Thomas Plochg, 15-07-2014 

 Gezondheid in het nieuws tijdens het zomerreces: van komkommertijd was geen sprake. 

– Thomas Plochg, 26-08-2014 

 Betrouwbare publieke gezondheid. – Marielle Jambroes, 9-09-2014 

 Van kosten naar kansen – Jolande Sap, 23-09-2014 

 Naar een voedselbeleid. – Thomas Plochg, 7-10-2014 

 Stoptopber. geen wijzend vingertje, maar elkaar steunen. – Judith Oostendorp, 21-10-

2014 

 Van preventie in de zorg naar een economie van voorzorg. – Jolande Sap, 18-11-2014 

 Honderd jaar soa-bestrijding: een fundament van belangrijke lessen. – Ton Coenen, 2-12-

2014 

 Mijn prijs werd een platform voor publieke gezondheid. – Mariet Paes, 16-12-2014 
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