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Mijnheer de Rector Magnificus, 

zeer gewaardeerde toehoorders,

Inleiding Als dat eens zou kunnen. Je verzekerd weten van gezondheid. 
Gezondheid is van groot belang voor een lang en gelukkig leven. Mensen zijn zich daar 
terdege van bewust. Als mensen gevraagd wordt de drie belangrijkste dingen in hun 
leven te noemen, dan staat bij ongeveer driekwart gezondheid boven aan in het lijstje.1  

Mensen willen graag gezond zijn en gezond blijven.

Ziekte en ongezondheid zijn notoire spelbrekers voor een lang en gelukkig leven. In 
vroeger tijden waren ongezondheid en ziekte, armoede, miserie en de dood onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.  Eenvoudigweg omdat wie ziek is niet kan werken en daardoor 
minder mogelijkheden heeft om in zijn dagelijks bestaan te voorzien, doordat ziekte 
ellende en kosten met zich meebrengt en ten slotte de dood tot gevolg heeft. En nog 
belangrijker, het belemmert ons de dingen te doen waar we gelukkig van worden.  Ook 
nu gaan ziekte en ongezondheid nog altijd gepaard met minder welzijn, maar door ons 
stelsel van sociale voorzieningen, dat de ergste financiële gevolgen opvangt, zijn de 
scherpe kantjes er gelukkig wel vanaf. Ook mét ziekte kan men steeds langer en beter 
leven. En zich daarbij gezond voelen.2  

Niet alleen voor individuen is gezondheid van belang. Ook  voor  de samenleving als 
geheel is er alle reden om naar gezondheid bij haar burgers te streven. Op macroni-
veau blijkt meer gezondheid samen te gaan met meer welvaart en welzijn. Welvarende             
samenlevingen zijn door de bank genomen samenlevingen met meer gezondheid.3 Zowel 
individuen als de samenleving als geheel hebben dus een evident belang bij het streven 
naar een goede gezondheid.  

Nu lukt het ook heel aardig om gezonder te blijven en langer te leven. De gemiddelde 
levensverwachting is in de vorige eeuw gestaag toegenomen. Eerst door het terugdringen 
van de kindersterfte, en na de Tweede Wereldoorlog vooral door het toevoegen van jaren 
aan het leven. Lange tijd behoorde Nederland tot de top 3 van landen met de hoogste 
levensverwachting. Die toppositie zijn we kwijtgeraakt. En ook de gestage stijging in le-
vensverwachting en vooral de toename in gezonde levensjaren, is sinds de jaren tachtig 
van de vorige eeuw minder vanzelfsprekend geworden.2 

Hoe is dat zo gekomen en wat daar aan te doen?  Bij het beantwoorden van deze vragen 
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neemt onze leefstijl een cruciale plaats in. Welke rol speelt leefstijl in het huidige patroon 
van ziekte en ongezondheid en kunnen we onze leefstijl veranderen? Wat wordt daar al 
aan gedaan, hoe effectief is dat en zijn er nieuwe inzichten die aangeven wat beter kan? 
En ten slotte, welke rol is daarbij weggelegd voor de zorgverzekeraar? 
In mijn rede ga ik in op deze vragen. Ik zal eindigen met wat de leerstoel kan bijdragen 
door het genereren van kennis over de effectiviteit en haalbaarheid van nieuwe benade-
ringen in het bevorderen van gezond gedrag.  

Waarom eigenlijk preventie, 
we hebben toch een goede gezondheidszorg? Een 
lang en gezond leven, wat is daarvoor nodig? Allereerst wellicht een gezonde geest in een 
gezond lichaam. Of een gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Maar daarnaast  den-
ken de meeste mensen  vooral aan een goede gezondheidszorg. Die goede gezondheids-
zorg zorgt er namelijk voor dat wie ziek is weer snel gezond wordt, zo is de gedachte. En 
in Nederland hebben we gelukkig een goed functionerende gezondheidszorg van hoge 
kwaliteit die voor iedereen toegankelijk is. Weliswaar gaat dat gepaard met hoge kos-
ten, maar die wijken niet sterk af van de kosten in ons omringende landen.5 Toch zijn er 
ondanks deze geruststellende woorden over de kwaliteit van onze gezondheidszorg wel 
degelijk zorgen: de toename in gezonde levensverwachting is niet meer vanzelfsprekend. 
Het aantal chronisch zieken neemt explosief toe -ondermeer vanwege tijdiger signaleren 
en betere diagnostiek- maar ook door het ontstaan van ziekten als diabetes op steeds 
jongere leeftijd, het afnemen van de acceptatie van ongemak en het medicaliseren van 
klachten in onze maatschappij.2 En de zorgkosten nemen navenant sterk toe. In tijden 
van schaarse middelen dwingt dat tot lastige keuzes.
Onze gezondheidszorg lijkt goed in staat om ziekten – steeds tijdiger – te diagnosticeren 
en tot op zekere hoogte ook effectief te behandelen. Aan het daadwerkelijk voorkómen van 
het ontstaan van deze ziekten echter, draagt ze slechts in beperkte mate bij. Het grootste 
deel uit het zorgbudget gaat immers naar diagnose, behandeling en langdurige zorg voor 
zieken. Aan het voorkómen van ziekten wordt slechts een fractie van het gezondheids-
zorgbudget besteed.1,2 Het grootste bedrag dat wordt besteed aan het voorkómen van 
ziekten, ca. 12 miljard, komt uit andere budgetten en wordt besteed aan gezondheids-
beschermende maatregelen.2 ‘Ziektezorg’ zou daarom een toepasselijker benaming zijn 
voor onze gezondheidszorg.6 

Maar de gangbare denkwijze: ziekten zo vroeg mogelijk opsporen en behandelen zodat 
men daarna weer gezond is, is niet onlogisch. Zo lang ziekten effectief gediagnosticeerd 

en behandeld kunnen worden, lijkt deze reactieve aanpak de aangewezen weg. In de vo-
rige eeuw waarin vooral infectieziekten als tbc en longontsteking mensen fataal werden 
en de gemiddelde levensverwachting sterk bekortten, heeft deze aanpak door de ont-
dekking van antibiotica heel goed gewerkt.  Wat daarbij echter vaak onderschat wordt, 
is de bijdrage die preventie daaraan heeft geleverd.  Het aanleggen van waterleiding en 
riolering, evenals betere werk- en leefomstandigheden hebben aan het terugdringen van  
infectieziekten mogelijk een nog grotere bijdrage geleverd.  En daarmee dus ook een gro-
tere bijdrage aan de enorme toename van de levensverwachting in die periode.1 

Preventie, is, hoewel niet altijd direct zichtbaar, van grote invloed op onze gezondheid. 
Mackenbach noemt dit ook wel  ‘de stille successen’ van de publieke gezondheidszorg. 
Gezondheidsbeschermende maatregelen zoals aanleg van waterleiding en riolering waren 
in de 19e eeuw van groot belang voor de gezondheid en zijn dat nu nog steeds. Het betreft 
tegenwoordig, naast deze maatregelen, vooral zaken op het gebied van verkeersveilig-
heid, milieu en afvalverwerking.1,7 

Maar ziekten en ziektepatronen zijn veranderlijk. Het zijn niet meer vooral infectieziek-
ten die ons noodlottig worden. Onze leefomgeving, de omstandigheden waarin wij leven 
en werken en onze leefwijze bepalen in grote mate het soort ziekten dat wij ervaren. 
Na de Tweede Wereldoorlog wordt het beeld van ziekten dat in de hele westerse wereld 
overheerst anders.1 Zogenaamde welvaarts- of ouderdomsziekten zoals hartvaatziekten, 
kanker en diabetes, nemen sterk toe. We leven langer en dan nemen natuurlijk ook de 
ouderdomsziekten in omvang toe.8 Echter deels vindt de toename ook zijn oorzaak in 
veranderende leefwijzen. Diabetes type 2, een ziekte die vroeger als ouderdomsziekte be-
kend stond, komt tegenwoordig inderdaad meer voor omdat er meer ouderen zijn, maar 
komt in toenemende mate óók op steeds jongere leeftijd voor.2

En daar komt preventie opnieuw in beeld. Want voor deze welvaartsziekten gaat het een-
voudige model van gezond - ziek - behandelen en weer gezond, vaak helaas niet meer op. 
Het gaat hier in veel gevallen om chronische, soms levensbedreigende ziekten met onom-
keerbare ziekteprocessen. De belangrijkste zijn hartvaatziekten, diabetes, COPD en aan-
doeningen van het bewegingsapparaat (zoals artrose, reuma en gewrichtsslijtage) maar 
ook verschillende kankersoorten.9 Hoewel grote vooruitgang is geboekt in de diagnose en 
behandeling van sommige kankersoorten, zijn de meeste nog steeds levensbedreigend 
en krijgen vaker het karakter van een chronische aandoening. Willen we gezond zijn en 
gezond blijven, dan is een verandering van leefstijl om het ontstaan van deze ziekten te 
voorkomen, van het grootste belang. 
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Om welke ziekten en determinanten van ziekten gaat het? Voorjaar 2010 heeft het RIVM 
opnieuw zijn vierjaarlijkse VTV uitgebracht. De boodschap is dat het redelijk gaat met 
de volksgezondheid in Nederland. Optimisme is er vooral omdat na een periode van 
enige stagnatie, de levensverwachting en ook de gezonde jaren daarin, sinds enige jaren 
weer toeneemt. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd is de boodschap minder positief. Ne-
derland blijft  in termen van levensverwachting nog steeds achterlopen bij andere Euro-
pese landen (zoals Zweden, Zwitserland,  Italië en Frankrijk). Dit is vooral te wijten aan 
het achterblijven van de groei in levensverwachting bij de vrouwen. Daarbij komt dat de 
verschillen tussen hoog en laag opgeleide Nederlanders nog steeds erg groot zijn. Een 
laagopgeleide man leeft gemiddeld 14 gezonde jaren korter dan een hoogopgeleide man. 
Hartvaatziekten, kanker, aandoeningen van de luchtwegen, dementie en diabetes nemen 
zowel qua sterftecijfers als qua ziektelast een plek in de hoogste regionen in. Depressie 
en angststoornissen wegen vooral zwaar qua ziektelast.2,9 

Figuur 1 Ziekten gerangschikt naar sterfte en ziektelast (in DALY’s) 9,10 

Sterfte Ziektelast

1 Coronaire hartziekten Coronaire hartziekten

2 Longkanker Beroerte

3 Beroerte Angststoornissen

4 Dementie Depressie

5 Hartfalen Diabetes mellitus

6 COPD Longkanker

7 Infecties onderste luchtwegen COPD

8 Dikke darmkanker Artrose

9 Diabetes mellitus Privé ongevallen

10 Borstkanker Dementie

En welke oorzaken liggen aan deze ziekten ten grondslag? Er zijn vele oorzaken te benoe-
men die op diverse wijzen kunnen worden ingedeeld. Een veelgebruikte indeling is die 
van Lalonde.11 Hij onderscheidt vier categorieën determinanten die ziekte beïnvloeden: 
biologische en genetische factoren, fysieke en sociale omgevingsinvloeden, leefstijl en 
het gezondheidszorgsysteem.

Epidemiologisch onderzoek wijst uit dat de oorzaak van de sterke toename van deze ziek-
ten grotendeels in de leefwijze van mensen gezocht moet worden. Met de toegenomen 
welvaart is ook onze leefwijze sterk veranderd. We leiden een meer zittend bestaan. Dit 

vanwege toegenomen autogebruik en veel  minder beweging in ons dagelijks leven. Roken 
neemt weliswaar al langere tijd af, maar nog steeds rookt bijna 30%. Alcoholgebruik is 
sterk toegenomen en daarna op hoog niveau gestabiliseerd. Onze voeding bevat te veel 
vet en suiker en te weinig groente en fruit. En toegenomen drukte in werk en privésfeer 
leidt tot toegenomen stress.1 Ik kom hier later nog op terug.
Roken, excessief alcoholgebruik, te calorierijk en te vet eten, en te weinig bewegen zijn 
mede daarom in 2006 expliciet benoemd tot de speerpunten van het landelijk preven-
tiebeleid.4,12 Om het tij te keren en verdere toename van deze ziekten tegen te gaan, lijkt 
succesvolle preventie van een ongezonde leefstijl het meest effectief.13 

Is het nodig onze 
leefstijl te veranderen? Met leefstijl wordt het geheel van persoonlijke 
gedragingen aangeduid dat wij in ons dagelijks leven vertonen. Van Dale zegt over leef-
stijl: persoonlijke manier, stijl van leven.14 Het betreft vooral die gedragingen die een niet 
verplichtend karakter hebben, niet voorgeschreven worden door werk of school. Daarmee 
wordt de schijn gewekt dat leefstijl vooral onze privésfeer betreft. Iemands leefstijl wordt 
echter wel degelijk óók bepaald door onze fysieke omgeving en mores op school, in de 
buurt en op het werk. 
Een leefstijl bestaat uit verschillende leefstijlfactoren of gedragingen. Het begrip leef-
stijl suggereert dat het gaat om combinaties van leefstijlfactoren. Bepaalde ongezonde 
gedragingen blijken vaak samen te gaan. Roken en alcoholgebruik clusteren het sterkst. 
Ook bij jongeren. Verder eten mensen die roken vaker ongezond en bewegen gemiddeld 
weinig.2  

In 2008 rookte nog 28% van de Nederlandse volwassenen. Een flinke daling ten opzichte 
van eind jaren 50 waar bijna 90% van de mannen  en bijna 40% van de vrouwen rookte.  
Maar het is nog steeds meer dan het streefpercentage van 20% uit de Preventienota en 
ook meer dan in ons omringende landen. Met 10% is het aantal zware drinkers in Neder-
land al enige tijd min of meer stabiel. Wel neemt het aantal cliënten in de verslavingszorg 
van 55 jaar en ouder toe. Een logisch gevolg van het ouder worden van een generatie die in 
de jaren zestig een ander drinkpatroon heeft aangenomen. Weinig Nederlanders voldoen 
aan de Nederlandse beweegnorm. Zo wordt wel meer gesport dan voorheen, maar de li-
chamelijke activiteiten in dagelijkse bezigheden zijn zo sterk afgenomen dat dit daartegen 
niet opweegt. Onze voeding bevat te veel verzadigd vet, te veel zout en te weinig groente 
en fruit. De cijfers over overgewicht zijn illustratief voor de gevolgen hiervan. In 2008 is 
50% van de mannen en ruim 40% van de vrouwen te zwaar. Ongeveer 10% daarvan 
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kampt met ernstig overgewicht. De gestage groei in overgewicht lijkt –bij volwassenen- te 
stabiliseren op dit hoge niveau. Van de jongeren is bij de kinderen van 2 tot 9 jaar, onge-
veer 1 op de 7 te dik.2 

Dat deze veranderende leefstijl veel negatieve gevolgen voor onze gezondheid heeft, is 
inmiddels duidelijk. Maar het is niet voor niets zo geworden, het kan niet ontkend worden 
dat er zeer plezierige kanten zitten aan deze wijze van leven. En die geven we niet graag 
op. Gezond leven kende al in de negentiende eeuw  een negatieve connotatie.15 Pogingen 
om mensen te bewegen tot een gezondere leefstijl verlopen moeizaam, vragen een lange 
adem, samenwerking van veel partijen en beleidssectoren en kennen tot op heden matig 
succes.16 Maar als een dergelijke intersectorale en integrale aanpak consequent wordt 
toegepast, kan het wel degelijk succesvol zijn, zoals het antirookbeleid van de afgelopen 
40 jaar laat zien.7 Velen lijken zich echter te verzetten tegen wat als een ‘paternalistische 
houding’ van de overheid en de publieke gezondheidszorg in het bijzonder wordt erva-
ren17, zoals weerspiegeld in krantenartikelen met titels als ‘De slanke elite weet het beter 
dan het volk’.18

Moet onze plezierige, comfortabele leefstijl wel veranderd? Kunnen we niet op een andere 
manier de nadelige gevolgen ervan het hoofd bieden? Is er geen wondermiddel dat ons 
van alle nare neveneffecten van onze moderne leefstijl verlost?

Uiteraard wordt volop gewerkt aan medicatie en behandelmogelijkheden om de nade-
lige gevolgen van onze moderne leefstijl te verhelpen. Zo zijn met succes medicijnen 
ontwikkeld die bloeddruk en cholesterol, het minder gunstige LDL,  verlagen. Dergelijke 
medicijnen, zoals bètablokkers en statines kennen al jaren een grote (en toenemende) 
populariteit.  Beide typen geneesmiddelen zijn in de top 10 van meest voorgeschreven 
medicijnen te vinden.2,19 Ze spelen een belangrijke rol in het terugdringen van hartvaat-
ziekten, werken dus preventief en zijn al opgenomen in de basisverzekering. Preventie op 
recept. Een veelbelovende ontwikkeling? 

Op het eerste gezicht wel, bij nader inzien echter is enige nuancering op zijn plaats. Het 
gaat hier over ziektepreventie, een van de vormen van preventie naast gezondheidsbe-
vordering, ik kom daar later nog op terug. De kosten van dit soort medicatie, ook al zijn 
verzekeraars er in geslaagd deze de afgelopen jaren flink te laten dalen, zijn, vanwege de 
grote schaal waarop ze verstrekt worden, nog steeds aanzienlijk. Gezondheidsbevorde-
ring die leidt tot een gezonder voedingspatroon, meer bewegen en niet roken helpt ook 
om bloeddruk en cholesterol te verlagen. En is op de lange termijn effectiever en goedko-
per. Beide vormen van preventie, ziektepreventie en gezondheidsbevordering zijn daarin 

concurrerend.21 Daarbij wint het vertrouwde pilletje op recept van de huisarts en betaald 
door de zorgverzekering, het met gemak van het op eigen kracht plezierige gewoontes 
voorgoed veranderen. 

En de zoektocht naar nieuwe medicijnen en behandelingen die de gevolgen van een on-
gunstige leefstijl tegengaan, gaat, zij het niet altijd zonder tegenslagen, onverminderd 
voort. In gevorderd stadium van ontwikkeling is bijvoorbeeld de polypil waarin diverse 
problemen zoals te hoog cholesterol en te hoge bloeddruk die veel samen voorkomen, 
tegelijk worden aangepakt in één medicijn.  Gezien de miljarden die hier, nu en in de toe-
komst, in omgaan, zullen de investeringen in de ontwikkeling naar werkzame medicijnen 
op dit terrein zeker doorzetten. In Nederland slikken ongeveer 1.5 miljoen mensen choles-
terolverlagers, waarbij Brabanders de kroon spannen.22    

Daarnaast is ook de chirurgische aanpak bij ernstig overgewicht, de bariatrische chirurgie, 
in ontwikkeling. Dit is behandeling als obesitas als ziekte wordt gedefinieerd. Maar het 
is ook preventie, namelijk ter voorkoming van door obesitas veroorzaakte aandoeningen. 
Vooralsnog waren deze ingrepen waarbij de werking van de maag kunstmatig beperkt 
wordt, voorbehouden aan volwassenen met ernstige obesitas (een BMI boven 40). In-
middels is echter ook een experiment met bariatrische chirurgie met pubers met ernstige 
obesitas gestart.23 Het gaat dan om pubers waarbij een op leefstijl gerichte aanpak om 
obesitas terug te dringen heeft gefaald. Het falen van de leefstijlaanpak lijkt de ingreep bij 
adolescenten te rechtvaardigen. Je kunt echter de vraag stellen of in de ontwikkeling van 
die aanpak wel voldoende is geïnvesteerd? En is afdoende bekend wat de lange termijn 
effecten zijn, ook bij jongeren? Sommige artikelen geven aan dat het de enige kostenef-
fectieve interventie voor obesitas op dit moment is.24 Andere wijzen er op dat mensen die 
er niet in slagen naderhand hun leefstijl aan te passen na enkele jaren weer terug bij af 
zijn.25 Voldoende reden om terughoudend te zijn met het toepassen van deze ingrijpende 
behandeling –in het bijzonder bij kinderen- en meer te investeren in de zoektocht naar 
alternatieven.

Zowel medicijnen als chirurgische ingrepen die de nadelige gevolgen van onze huidige 
leefstijl deels kunnen tegengaan, hebben ongetwijfeld positieve effecten. Echter, lange 
termijn effecten en mogelijke neveneffecten zijn nog onduidelijk. Er gaan grote investerin-
gen en veel kosten gepaard met de ontwikkeling en verstrekking hiervan. De vraag is dan 
ook terecht of dit wel de meest aangewezen weg is. Het lijkt alleszins verstandig niet al-
léén in te zetten op het zoeken en ontwikkelen van een wondermiddel, maar tegelijkertijd 
even zwaar in te zetten op het ontwikkelen van een effectieve aanpak voor het bevorderen 
van een gezonde leefstijl. 
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Kan gedrag 
beïnvloed worden? Het tegelijkertijd investeren in het bevorderen van een 
gezondere leefstijl is verstandig. Maar waar hebben we het dan over? Over gedrag dat 
onze gezondheid beïnvloedt. Gedrag dat grotendeels tot de privélevenssfeer van mensen 
wordt gerekend. 
Wat weten we over het sturen van gedrag? Psychologen en economen doen veel onder-
zoek naar menselijk gedrag en hoe mensen keuzes maken.  Lange tijd overheerste in be-
leid en ook in veel wetenschappelijke disciplines, de aanname dat de mens een rationele 
beslisser is, zoals weergegeven in het Expected Utility model.26,27  Kennis en informatie 
spelen, naast andere zaken, hierin een cruciale rol. Voorkeuren worden stabiel veronder-
steld en emoties spelen hoegenaamd geen rol. Ontwikkelingen in de afgelopen decennia 
laten zien dat het strikt rationele keuzemodel te beperkt is. Niet alle onderliggende as-
sumpties bleken houdbaar.   

Ook bij pogingen om leefstijl te beïnvloeden, is lang uitgegaan van de mens als rationele 
beslisser. Met informatieverschaffing en kennisoverdracht als belangrijkste motor voor 
verandering. Weten mensen eenmaal dat roken, te veel drinken, te veel en te vet eten 
en te weinig bewegen slecht is voor hun gezondheid, dan zullen ze hun leefstijl aanpas-
sen. Leefstijl bepaal je immers zelf. Je kunt kiezen hoeveel je beweegt of sport, wat en 
hoeveel je eet en drinkt, of je rookt of niet.  En omdat gezondheid voor veel mensen een 
belangrijke waarde in hun leven is, zal kennis over gedrag dat hun gezondheid negatief 
beïnvloedt, leiden tot het veranderen van dat gedrag. En dat is ook wel zo, maar slechts 
ten dele. Want kennis alleen is niet genoeg, andere factoren spelen bij keuzegedrag een 
veel grotere rol dan eerder werd verondersteld. In het rapport De menselijke beslisser van 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid26 wordt dit als volgt weergegeven:
 
 “In ons taalgebruik wordt rationeel vaak gelijkgesteld met verstandig en irrationeel 

met onverstandig. Dit is onterecht (Prast, 2005). Emoties en onbewuste cognitieve 
processen hebben een belangrijke functie. In sommige gevallen zijn ze zelfs van levens-
belang…..Ook veel dagelijkse keuzes maken we zonder daar rationeel bij stil te staan. 
Van de trui die we aantrekken tot het ontbijt dat we nuttigen: routine, intuïtie en 
gevoel zijn daarvoor onontbeerlijk. Alle besluiten nemen na een rationele  afweging 
van voors en tegens is zeer tijdrovend en vermoeiend. We zouden de deur niet meer 
uitkomen.” 

Er zijn twee systemen te onderscheiden in hoe keuzes tot stand komen: het onbewuste en 
het bewuste systeem. Keuzeprocessen spelen zich grotendeels af in het onbewuste.28,29,30 

Evolutionaire ontwikkelingen die onze genetische en biologische constitutie hebben be-
paald, spelen daarbij een rol. Maar ook onze fysieke en sociale leefomgeving, onze op-
voeding en gewoontevorming beïnvloeden ons keuzegedrag sterk. De uiteindelijke keuze 
die wij maken, of eigenlijk: die zich aan ons opdringt, is het resultaat van een informatie-
verwerkingsproces dat zich grotendeels in ons onderbewuste heeft afgespeeld. De dui-
ding die wij er desgevraagd aan geven, bestaat overwegend uit confabulaties, achteraf 
gemaakte rationalisaties.28

Nu wordt uiteraard niet alle gedrag door onbewuste processen gestuurd. Wij hebben 
wel degelijk de mogelijkheid om een andere, bewuste keuze te maken. Bewust kiezen 
via attitudes, beliefs, social norms en intentions is al uitgebreid verkend in de sociale 
psychologie. Bewuste keuzes maken wij door wilskracht in te zetten. Echter de wilskracht 
is beperkt en kan uitgeput raken. Bewust intentioneel gedrag speelt daarom maar een 
beperkte rol in het hele scala van gedrag dat onze gezondheid beïnvloedt. De onbewuste 
processen die ons gedrag sturen spelen een veel grotere rol. Het gaat dan om geautoma-
tiseerd gedrag en gewoontes, maar ook om gedrag beïnvloed door zogenaamde primes. 
Zaken in onze directe omgeving die ons gedrag onbewust sturen.28 

Dergelijke inzichten zijn van groot belang voor onze inspanningen om gedrag dat gezond-
heid beïnvloedt effectief te sturen. Het betekent dat een effectieve aanpak dient aan te 
grijpen op alle aspecten die dat gedrag beïnvloeden, ook die waarvan we ons niet bewust 
zijn. Niet alleen op kennis en informatie, het individu en de risico’s waarop veel van de 
huidige gezondheidsbevorderende activiteiten zich richten. Maar ook nadrukkelijk op de 
fysieke en sociale omgeving, de subjectieve inschatting van risico’s en kansen, emoties, 
instabiliteit van voorkeuren en op gewoontes en geautomatiseerd gedrag. Tiemeijer28 

gebruikt daarvoor de metafoor van de mens als kanovaarder:

“De mens is een kanovaarder. Hij wordt meegevoerd op een continue stroom van sti-
muli in zijn fysieke en sociale omgeving, die vaak onbewust zijn gedrag beïnvloeden. 
Natuurlijk is het wel mogelijk om de koers enigermate bij te sturen, zeker voor de 
geoefender kanovaarder, maar de mogelijkheden daartoe zijn begrensd. Hoe groter de 
vermoeidheid, hoe meer de loop van het water bepaalt waar hij uit komt.” 

Wat betekent dit in concreto voor bevorderen van gezond gedrag? Allereerst dat niet te 
veel verwacht mag worden van sturing waarin het rationele en bewuste deel van de men-
selijke geest wordt aangesproken. Bijna alle gezondheidsbevorderende activiteiten pro-
beren mensen met kennis en informatie te laten begrijpen waaróm, en vervolgens hen te 
overtuigen dát, ze zich anders zouden moeten gedragen. Gezondheidsbevordering vraagt 
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zo een bewuste en continue inspanning die veel wilskracht vraagt in een kano die eigenlijk 
heel hard met de stroom mee wil. Weinigen hebben zoveel wilskracht, de meesten raken 
uitgeput en laten zich stroomafwaarts meevoeren.

Ten tweede zegt dit echter ook dat gezondheidsbevordering juist zijn voordeel kan doen 
met deze kennis. Want sturing naar gezonder gedrag kan plaatsvinden door ‘de stroom 
te verleggen en nieuwe kanalen te graven’ zodat de kanovaarder onbewust de juiste kant 
op wordt geleid. Deze conclusie werd eerder in andere bewoordingen door Mackenbach 
en Stronks onderschreven.1,31 Mackenbach verwoordt het in Ziekte in Nederland als volgt: 
het zijn in deze eeuw geen waterleidingen en rioleringen meer, maar andere ingrepen in 
de structuur van onze maatschappij waarmee preventie individuen moet steunen in hun 
pogingen gezonder te leven.1  

Een duale strategie lijkt het meest kansrijk. Naast het aanspreken van het bewuste sys-
teem ook het onbewuste benutten. Mensen onbewust de juiste kant op leiden lijkt daarin 
een nieuwe strategie. In het rapport ‘Hoe mensen keuzes maken’ wordt een scala aan 
inspirerende aangrijpingspunten hiervoor genoemd. Een daarvan is de zogenaamde keu-
zearchitectuur, geïntroduceerd door Thaler and Sunstein. Nudging genoemd of ook wel: 
een vriendelijk duwtje in de goede richting. Door slim ontwerp van de omgeving mensen 
onbewust naar de ‘gewenste’ keuze loodsen. Helemaal nieuw is dit echter niet en de 
theoretische onderbouwing is zwak.32,33 Binnen public health wordt al veel langer gepleit 
voor het zó inrichten van de omgeving dat  ‘making the healthy choice the easy choice’ 
wordt en ook op lokaal niveau worden al instrumenten ontwikkeld om dit te stimuleren.34 
Lastiger is dat de besluitvorming over het inrichten van de omgeving in veel verschillende 
sectoren, meestal niet de gezondheidssector, plaatsvindt en dat er in deze aanpalende 
sectoren nauwelijks sprake is van ‘gezondheidsbewustzijn’.35 Bovendien kost het nogal 
wat tijd en middelen om woonwijken om te vormen, trappen in plaats van liften centraal 
te zetten, fietspaden aan te leggen etcetera. Daar zullen de nodige wetten en maatregelen 
aan te pas komen en de huidige minister is daar alvast geen voorstander van.36 Bovendien, 
wie bepaalt wat de ‘goede’ kant is als de overheid besluit een duwtje in de goede richting 
te geven? 

Gewoontegedrag is een ander relevant aangrijpingspunt voor gezondheid. Als gezond 
gedrag eenmaal een automatisme is, een gewoonte is, zoals tanden poetsen, het omdoen 
van autogordels, is al heel veel winst behaald. Tegelijkertijd kunnen verkeerde gewoontes 
het juist lastig maken nieuw gedrag aan te nemen. Ook een ongezonde leefstijl bestaat 
vaak uit onbewust en diep ingesleten gewoontegedrag. Hoe kun je gezonde gewoontes 
aanleren en ongezonde gewoontes afleren? Bij het aanleren van gewoontes is opvoeding 

en de sociale omgeving cruciaal. Neem overgewicht bij kinderen. Jonge kinderen hebben 
hun eigen eet- en beweegpatroon nauwelijks zelf in de hand. Ouders en verzorgers spelen 
daarin een grote rol. En worden op hun beurt weer door omgevingsinvloeden gevormd. 
Kan preventie deze gewoonten ombuigen?

In Nederland gebeurt al het een en ander op het terrein van preventie en gezondheidsbe-
vordering om mensen te bewegen tot een gezondere leefstijl. Hoe goed werken deze pre-
ventieve inspanningen? Dat onze leefstijl zich weliswaar niet verder ongunstig ontwikkelt, 
maar zich op een hoog ongunstig niveau lijkt te handhaven2, stelt niet gerust ten aanzien 
van de effectiviteit van de huidige preventieve inspanningen.

Zijn de huidige inspanningen 
in gezondheidsbevordering effectief? Om te kunnen beoor-
delen hoe effectief de huidige preventieve inspanningen zijn, is het nuttig eerst kort aan 
te geven wat preventie behelst en hoe dit in Nederland geregeld is. Gezondheidsbevor-
dering en gezondheidsbescherming zijn als onderdelen al even de revue gepasseerd. Pre-
ventie bevat echter een breed en divers scala van activiteiten. Het kan zowel gericht zijn 
op de algemene bevolking als op specifieke doelgroepen daarbinnen en ook op individu-
ele patiënten. 
Er zijn diverse indelingen. Een die indeelt naar type maatregel:  
• Ziektepreventie: maatregelen om specifieke ziekten te voorkomen zoals screening, 

vaccinaties en preventieve medicatie;
• Gezondheidsbevordering: maatregelen en programma’s om een gezonde leefstijl en 

leefomgeving  te bevorderen;
• Gezondheidsbescherming:  maatregelen om de gehele bevolking te beschermen tegen 

ongezonde invloeden uit de omgeving. Denk daarbij aan schoon drink- en zwemwa-
ter, afvalverwijdering en verkeersveiligheid.20

Dan is er de klassieke indeling in primaire, secundaire en tertiaire preventie. Deze deelt 
activiteiten in naar stadium van de ziekte.  
• Primaire preventie: het wegnemen of verminderen van blootstelling aan ziekteoorza-

ken en risicofactoren;
• Secundaire preventie: het vroegtijdig opsporen en behandelen van risicofactoren en 

predispositie;
• Tertiaire preventie: monitoren en voorkomen van complicaties en gevolgen van be-

staande ziekte.37
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Een indeling die recent veel gebruikt wordt, is die naar doelgroep en deelt in naar col-
lectieve versus individuele preventie. Bij collectieve preventie wordt uitgegaan van gezond-
heidsrisico’s, zoals die voor de hele bevolking of subpopulaties gevonden zijn, respec-
tievelijk aangeduid als universele en selectieve preventie. Bij individuele preventie wordt 
daarentegen uitgegaan van gezondheidsrisico’s, zoals die voor het betreffende individu 
zijn vastgesteld. Individuele preventie wordt op zijn beurt ingedeeld in geïndiceerde en 
zorggerelateerde preventie, afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt. Een 
belangrijk kenmerk van de indeling in collectieve en individuele preventie is ook het on-
derscheid in bekostiging. Individuele preventie is gerelateerd aan de Zorgverzekeringswet 
(Zvw) en collectieve preventie is gerelateerd aan de Wet Publieke Gezondheid/WCPV.38 In 
de praktijk betekent dit dat gemeenten via het Gemeentefonds middelen ontvangen voor 
het uitvoeren van de publieke taken neergelegd in de WPG en dat de zorgverzekeraars 
verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van preventie binnen de Zorgverzekeringswet. 

Figuur 2 Schematisch overzicht indeling preventievormen.39,40 

Schematisch overzicht indeling preventievormen
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Gezondheidsbevordering en ziektepreventie kunnen zowel in de vorm van individuele 
als collectieve preventie voorkomen. Gezondheidsbescherming daarentegen komt alleen 
voor in het collectieve domein. 

Of preventie effectief is, is gezien de breedte van het terrein, niet eenvoudig te beant-
woorden.  Tot voor kort was er nog zeer weinig bekend over de effectiviteit van preventie. 

Onderzoek naar de effectiviteit van preventieve inspanningen is complex, tijdrovend en 
kostbaar. In het oog springend zijn vooral de effecten van de gezondheidsbeschermende 
maatregelen in de eerste helft van de vorige eeuw geweest. Schoon drinkwater, aanleg 
waterleiding en riolering en gezondere woon- en leefomstandigheden hebben een grote 
bijdrage geleverd aan de toename in gezondheid en levensverwachting in die periode.1,2

Over de effecten van gezondheidsbevordering is nog steeds weinig, maar inmiddels wel 
iets meer bekend. Maatregelen die ingrijpen op beschikbaarheid en prijs zijn het meest 
effectief om de keuze voor gezonde producten te beïnvloeden. Vooral voor roken en al-
coholgebruik is veel bewijs voorhanden dat prijsmaatregelen (accijnzen) en maatregelen 
die anderszins de beschikbaarheid beïnvloeden (zoals verkoop en gebruiksverbod of -be-
perking, leeftijdslimieten) effectief zijn. Verondersteld mag worden dat –met enige cre-
ativiteit- dit instrumentarium  ook voor het beïnvloeden van voedings- en beweeggedrag 
effectief kan zijn. Denk aan het BTW vrij maken van groenten en fruit of het invoeren van 
een ‘vettaks’. Tot op heden echter ziet de politiek daar nog weinig heil in. 16,36

Over de effectiviteit van leefstijlinterventies ten slotte is het minst bekend. Het Cen-
trum Gezond Leven van het RIVM heeft in 2009 een databank ingericht waarin alle in 
Nederland gebruikte leefstijlinterventies zijn gerangschikt naar de mate van aanwezige 
evidence voor de werkzaamheid. Van de ruim 3000 interventies zijn er minder dan 10 
waarvoor voldoende overtuigend bewijs bestaat. Er gebeurt dus wel heel veel, maar het 
effect is vooralsnog onduidelijk. De sociale omgeving lijkt wel een factor van betekenis. 
Preventieprogramma’s die ouders en leeftijdgenoten betrekken, blijken effectiever dan 
programma’s waarin dit niet gebeurt. Opvallend -zeker in het licht van de huidige kennis 
over onbewuste processen die ons gedrag beïnvloeden- is dat de invloed van de fysieke 
omgeving nog nauwelijks onderzocht is in leefstijlinterventies. Verreweg de meeste in-
terventies zijn sterk op het individu zelf en de keuze die hij of zij maakt, gericht. Dit sluit 
logisch aan bij de assumpties van het rationele keuzemodel, waarbij het bewuste systeem 
waarlangs keuzegedrag tot stand komt, steeds de overhand heeft gehad. Terwijl de hui-
dige kennis over keuzegedrag aangeeft dat juist het onbewuste systeem overheerst. Ook 
is duidelijk mensen met een lage opleiding en laag inkomen en allochtonen slecht worden 
bereikt met de huidige interventies.69,70 En daar bevinden zich vaak de hoogrisicogroepen 
als het gaat over leefstijl. Het benaderen van hoogrisicogroepen vanuit de eerstelijns-
zorg lijkt wel veelbelovend. Uit kleinschalige pilots blijkt begeleiding door de huisarts, 
fysio-therapeut of praktijkondersteuner significant bij te dragen aan leefstijlverandering.       
Echter, het gebeurt nog erg weinig. En last but not least: die ene ‘golden bullet’ bestaat 
niet. Een integrale aanpak met een samenhangend pakket van maatregelen en interven-
ties zou mogelijk wél het verschil kunnen maken.2
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Veelbelovende perspectieven 
op het bevorderen van een gezonde leefstijl Hoe kan 
deze nieuwe aanpak er dan uitzien? Is het mogelijk om met samenhangende aanpak meer 
effect te bewerkstelligen? En welke aanknopingspunten biedt de zorgverzekeraar daarbij? 
Als we de kennis over keuzegedrag van mensen en het weinige dat bekend is over de ef-
fectiviteit van leefstijlinterventies en gezondheidsbevordering samen nemen, leidt dit tot 
een aantal mogelijkheden om gezond gedrag te versterken.

Allereerst meer aandacht voor de inrichting van de fysieke omgeving. Het gedrag van 
mensen kan ‘onbewust gestuurd’ worden door het anders inrichten van de fysieke om-
geving. We verplaatsen ons energiezuinig via roltrappen, liften en auto’s, scooters en 
scootmobiels.  Lichamelijk inspannend werk neemt af en hoewel sporten is toegenomen, 
weegt dit niet op tegen de vermindering van lichamelijke beweging in totaal. Ook voor 
kinderen is bewegen steeds minder aantrekkelijk. Verkeersdrukte is toegenomen, buiten 
spelen neemt af ten gunste van binnenspelen ook doordat buurten en wijken anoniemer 
zijn geworden. Daarmee zijn ze niet alleen verkeersonveilig maar ook sociaal onveilig. 
Bewegen voor kinderen vindt steeds meer georganiseerd plaats.  “Achterbankkinderen” 
leren al heel jong dat de auto blijkbaar het meest voor de handliggende vervoermiddel is. 
Om naar school, clubjes en georganiseerde sport te gaan.

Sommige bedrijven maken al decennialang gebruik van het zo inrichten van de omgeving 
dat die voor hen gunstig uitpakt. Meestal met de bedoeling om hun productomzet te 
vergroten. Bepaalde looproutes in winkels, het prominent aanprijzen van producten op 
menukaarten, het bieden van kortingen en aanbiedingen - financiële prikkels, spaarsys-
temen.  Dat kan uiteraard ook toegepast worden op gezond gedrag. Nudging dus. Zet 
in de supermarkt en kantine de gezonde producten vooraan, op oog/grijphoogte in de 
schappen, vlak bij de kassa. Maak ze goedkoper (BTW vrij). Serveer op kleinere borden, in 
kleinere glazen. Zet gezondere maaltijden op de eerste bladzijde op het menu. Zet de trap 
centraal en leid een pad/voetstappen ernaar toe.41,42 En zo zijn er nog vele voorbeelden 
te bedenken om onze omgeving zo in te richten dat wij het gezonde alternatief als eerste 
nemen of verleid worden meer te bewegen dan we eigenlijk willen. 

Maar wie bepaalt hoe onze fysieke omgeving wordt ingericht? Wie zet liften of trappen in 
warenhuizen, roltrappen in kantoren en stations, wie bepaalt hoe een menu er uitziet en 
hoe groot de borden en glazen zijn in restaurants? Zo lang de aanbieder er baat bij heeft 
de consument te verleiden met comfort, zoals lift en roltrap en aanbiedingen als ‘spare-
ribs as much as you can eat’, zal dat ook gebeuren. Het betreft hier de belangen van vele, 

zowel collectieve als private partijen. Nationale regie en sturing is nodig wil hier effect 
gesorteerd kunnen worden in meer gezond gedrag.43 

Vanuit de integrale gedachte van preventie, dienen parallel diverse nieuwe mogelijkheden 
benut te worden. Terwijl onze omgeving meer vanuit een gezondheidsperspectief wordt 
ingericht, kan de zorgverzekeraar ook bijdragen aan het beter bereiken van verschillende 
groepen zoals hoogrisicogroepen, mensen met een lage opleiding en allochtonen.

Want naast aandacht voor de fysieke omgeving blijken leefstijlinterventies gericht op 
hoogrisicogroepen uitgevoerd in of vanuit de eerstelijnszorg veelbelovend te zijn. Huis-
artsen zijn echter tot op heden niet of nauwelijks gericht op het bevorderen van gezond 
gedrag. Dat biedt perspectieven voor meer aandacht voor preventie van een ongezonde 
leefstijl bij hoogrisicogroepen vanuit de eerstelijnszorg.
 
Dat brengt mij bij de kern van mijn betoog. Welke mogelijkheden zijn er om met meer 
aandacht voor individuele preventie het geheel van preventie-inspanningen om een ge-
zonde leefstijl te bevorderen, effectiever te maken. In dat licht is de zorg, vooral de eerste-
lijnszorg als nieuw aangrijpingspunt voor preventie interessant en daarmee ook de rol van 
de zorgverzekeraar. Zorg wordt immers  gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Het 
bevorderen van gezond gedrag daarentegen behoort tot op heden vooral tot het domein 
van de collectieve preventie, gefinancierd vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG).44 
Een verbinding tussen beide sectoren, de collectieve en individuele preventie, zou voor de 
hand liggen. Vanwege de gescheiden financiering hebben beide sectoren echter nagenoeg 
geen verbinding met elkaar.
Wat heeft de eerstelijnszorg, de huisartsenzorg in het bijzonder, te bieden bij het bevor-
deren van een gezonde leefstijl?

De eerstelijnszorg: ontbrekende 
schakel in het bevorderen van gezond gedrag? Als 
we kijken naar wat in de VTV 2010 genoemd wordt als veelbelovende nieuwe aangrij-
pingspunten voor bevorderen van gezond gedrag vallen twee dingen op. Enerzijds meer 
aandacht voor individuele preventie bij hoogrisicogroepen in de eerstelijnszorg en een 
doelgroepenbenadering  gericht op mensen uit de lagere sociale klassen en allochtonen. 
Anderzijds een meer integrale aanpak in het preventiebeleid én meer aandacht voor de 
fysieke en sociale omgeving van mensen.2,45 
Op het eerste oog lijken beide aanbevelingen strijdig. De ene gericht op meer aandacht 
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voor het individu en specifieke groepen, de andere juist pleitend voor een integrale aanpak 
en meer aandacht voor omgevingsfactoren. Nader beschouwd zijn deze aanbevelingen 
eerder complementair. Beide benaderingen leiden tot meer samenhang en aansluiting in 
het gehele preventieveld. Van universeel tot individueel: van factoren van invloed op een-
ieders gezondheid tot gerichte aandacht voor het individu met hoogrisico en beginnende 
ziekte. Een dergelijke integrale benadering waarbij er daadwerkelijk verbinding is tussen 
collectieve en individuele inspanningen t.a.v. het bevorderen van een gezonde leefstijl 
ontbreekt tot op heden. Sterker nog, goede aanzetten daartoe worden momenteel weer 
teruggedraaid.46 Met als gevolg dat sommige groepen tussen wal en schip raken. Name-
lijk die groepen die slecht bereikt worden met voorlichting en informatie. En dat blijken 
nu net vaak de groepen te zijn met een hoog risico op ongezondheid en ziekte. Hier lig-
gen nieuwe kansen voor preventie, meer in het bijzonder voor individuele preventie en de 
aansluiting met selectieve preventie.

De eerstelijnszorg is een voor de hand liggende plaats om hoogrisicogroepen, lage SES 
groepen en allochtonen bijvoorbeeld wél te bereiken.  Het spreekuur is daarvoor de eerst 
aangewezen plek.
Huisartsen zien jaarlijks ongeveer driekwart van hun totale patiëntenpopulatie.47 En ge-
middeld komen Nederlanders 3-4x per jaar bij de huisarts. Mensen met chronische aan-
doeningen vaker.48 Van bijna iedere Nederlander zijn gegevens bekend bij een huisarts. 
Deze patiëntgegevens vormen een goed uitgangspunt voor preventie. Dit gebeurt al voor 
het selectief uitnodigen voor de jaarlijkse griepprik. Maar kan ook bijdragen tot meer 
preventieadvies op maat. Daarbij komt dat de huisarts laagdrempelig en goed bereikbaar 
is, dat veel patiënten een groot vertrouwen in het advies van hun huisarts stellen en dat 
er sprake is van continuïteit in de contacten.49  Dit alles maakt de eerstelijnszorg een zeer 
geschikt aangrijpingspunt voor het beter bereiken van hoogrisicogroepen voor het bevor-
deren van gezond gedrag.47,49,50

Toch gebeurt dat nog weinig. Huisartsen spreken hun patiënten ongevraagd nog maar 
mondjesmaat aan op hun leefstijl. Als redenen noemen huisartsen: gebrek aan tijd, voor-
lichtingsmateriaal en training én het vrezen voor negatieve reacties van patiënten. Zo 
blijken huisartsen in opleiding zich machteloos te voelen tegenover patiënten met over-
gewicht. Ze voelen zich niet competent, ervaren negatieve emoties (wantrouwen, onge-
loof) en vinden dat ze te weinig kennis hebben, ook als zij getraind zijn in motiverende 
gespreksvoering.51 En dat terwijl onderzoek laat zien dat een ruime meerderheid van pa-
tiënten én artsen het een taak van de huisarts vindt om ongevraagd advies te geven over 
overgewicht.47 Slechts 15% van de bevolking geeft aan dat ze wel eens advies over hun 
gewicht hebben gehad van de huisarts. Met de helft van de bevolking die met overgewicht 
kampt, is dit fors lager dan verwacht. Terwijl dit wel in de CBO richtlijn Overgewicht wordt 

aangegeven.52  

Naast het ad hoc spreekuurcontact is er nog een tweede manier om hoogrisicogroepen 
en andere doelgroepen te bereiken via de huisarts. De patiëntenbestanden in huisarts-
praktijken bieden, behalve tijdens spreekuurcontacten, direct toegang tot hoogrisicogroe-
pen. Zo kunnen ze uit hun administratie hoogrisicogroepen actief benaderen voor een 
preventief consult. Met dergelijke vormen van systematische case finding via het HIS, het 
huisartsinformatiesysteem wordt al enige tijd geëxperimenteerd. De NHG, de LHV en de 
samenwerkende gezondheidsfondsen hebben het PreventieConsult ontwikkeld. Preven-
tieConsult is een programma  waarmee huisartsen, vertrekkend vanuit hun patiëntgege-
vens, hoogrisicogroepen voor een cardiometabole aandoening (hartvaatziekten, diabetes 
en nierziekten) kunnen opsporen.53 Uit een pilot bleek dat alleen de actieve variant waarbij 
de huisarts patiënten tussen de 45 en de 70 jaar direct aanschreef, werkte. Een derde van 
de aangeschreven patiënten vulde de risicolijst in en een derde met een in de lijst vastge-
steld verhoogd risico bezocht de huisarts.54 

Maar opnieuw blijkt te investeren tijd –een equivalent voor gepaste vergoeding- een knel-
punt. Zowel voor de huisarts als voor de patiënt. Vooruitstrevende zorggroepen waarin 
al door diverse disciplines wordt samengewerkt, hebben de uitvoering van het Preventie-
Consult grotendeels ondergebracht bij een praktijkondersteuner (POH). Deze komt ten 
laste van de huisarts en dient dus uit de zorgverzekering te worden bekostigd. Dat is geen 
probleem voor zorggerelateerde preventie die tot de verzekerde zorg hoort. Het wordt 
echter lastiger als hoogrisicogroepen actief worden benaderd in de algemene bevolking 
(de huisartsenpopulatie) en huisarts en praktijkondersteuner ook deze gaan adviseren, 
begeleiden en monitoren in hun gedragsverandering.53 Hoe wordt de extra inzet van de 
praktijkondersteuner vergoed? En wat te doen met de bijkomende kosten voor het be-
nodigde laboratoriumonderzoek? Die behoren tot het eigen risico van de patiënt. En wie 
betaalt de “interventie” nodig om de leefstijl duurzaam te veranderen? Hier lijkt de bal 
voorlopig te liggen bij de zorgverzekeraar. Deze kan besluiten PreventieConsult aan te 
bieden in de aanvullende verzekering en kan de voorwaarden voor verstrekking bepalen.   
Concluderend lijkt de eerstelijnszorg goede mogelijkheden te bieden voor het bevorderen 
van gezond gedrag. Vooral om hoogrisicogroepen beter te bereiken. Twee zaken vallen 
daarbij op. Allereerst stagneren nieuwe initiatieven vanwege onduidelijkheden in organi-
satie en vooral ook in financiering. Ten tweede worstelen disciplines in de eerste lijn met 
een gebrek aan competenties, vaardigheden en kennis op het terrein van leefstijlverande-
ring. Het gaat hier om een nieuwe taak waarvan niet helder is wát precies van de eerste-
lijns hulpverlener op dit terrein wordt verwacht. Moet deze zich nu de competenties van 
gezondheidsbevorderaars eigen maken en moeten daarmee gezondheidsbevorderende 
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activiteiten vergoed worden uit de basisverzekering? Deze onduidelijkheid werkt vertra-
gend en belemmerend op deze nieuwe benadering.  
Hier ligt een duidelijk aanknopingspunt naar het collectieve domein. De benodigde voor-
lichtingsmaterialen, competenties en kennis over leefstijladviezen, effectieve leefstijlin-
terventies en –activiteiten in de wijk waarvan huisartsen aangeven dat het hen daaraan 
ontbreekt, zijn elders al beschikbaar. Denk aan de GGD, maar ook aan de GGZ en versla-
vingsinstellingen en commerciële aanbieders zoals sportscholen met speciale program-
ma’s voor mensen met overgewicht. Ook zijn daar professionals met ervaring, kennis en 
competenties op dit terrein, er wordt vaak al wijkgericht gewerkt en er zijn contacten met 
andere partijen in de wijk. De GGD kan hier een speciale rol spelen. De GGD krijgt vanuit 
de gemeente steeds vaker de opdracht de regierol op zich te nemen om preventie in de 
wijk te coördineren. Deze taak wordt collectief vanuit gemeenten en nationale overheid 
gefinancierd. Zou de huisarts dan niet vooral de linking pin kunnen zijn naar die hoogrisi-
copatiënt die bij hem of haar op consult komt? Degene die signaleert, motiveert, in nauwe 
samenwerking met de GGD deskundig doorverwijst en vervolgens de continuïteit waar-
borgt door de voortgang bij de patiënt te monitoren? Het enige dat lijkt te ontbreken is de 
verbinding en de samenwerking. Samenwerken en verbinden van expertise en middelen 
uit het collectieve domein, de GGD en de gemeente met de eerstelijnszorg kan preventie 
effectiever maken en zo gezondheidswinst opleveren.

Naar meer samenwerking 
tussen publieke gezondheid en de eerste lijn Samen-
werking tussen de van oudsher op preventie en gezondheidsbevordering gerichte GGD 
en de Gezondheidsbevorderende Instellingen (zoals Stivoro, Trimbos instituut, het Voe-
dingscentrum) en de op klachten gerichte huisarts is schaars.  Dat heeft geleid tot ver-
snippering en een ad hoc aanpak op het terrein van gezondheidsbevordering. Dit geven 
bijvoorbeeld de gezamenlijke gezondheidsfondsen op zeer heldere wijze weer in hun pre-
ventievisie. Het probleem in de preventieketen bevindt zich bij de versnipperde financie-
ring van preventieactiviteiten, ieder stukje is ondergebracht bij een andere financierings-
stroom en dat wreekt zich met name bij de selectieve preventie. Deze valt tussen wal en 
schip.55 In het collectieve domein slaagt men er onvoldoende in hoogrisicogroepen te 
bereiken met leefstijlprogramma’s69,70 en de huisartsen rekenen het niet tot hun deskun-
digheid en zien zich gesteld voor intensieve activiteiten en bijscholing waarvoor ze extra 
financiering vragen.54

In verschillende adviezen spreekt de RVZ zich uit over nieuwe ordeningen in de zorg.57,58,59 

Samenwerking tussen diverse echelons als eerste, tweede en nulde lijn, gebruik maken 
van de mogelijkheden die internet biedt, en financiële prikkels voor alle partijen worden 
als nieuwe mogelijkheden voor de knellende problemen in de gezondheidszorg gepresen-
teerd. Zo krijgen patiënt en burger daarin grotere eigen regie en grotere eigen verantwoor-
delijkheid toegeschreven. Het inzetten van financiële prikkels voor zowel hulpverleners en 
zorgvragers, als voor zorgverzekeraars en gemeenten wordt genoemd als mogelijkheid 
om zo het nemen van verantwoordelijkheid voor een omslag van ‘zz naar gg; ziekte en 
zorg naar gedrag en gezondheid’ te stimuleren.59,64 Het op vele verschillende manieren 
inzetten van financiële prikkels wordt ook in de literatuur als een van de veelbelovende 
nieuwe perspectieven gezien.75 Zo kan het inrichten van laagdrempelige inloopcentra die 
door zorgverzekeraar en gemeente gezamenlijk worden gefinancierd, met een bonus wor-
den beloond. Of het aanbieden van collectieve verzekeringen voor werkgevers met daarin 
specifieke aandacht voor preventie.59 Dergelijke initiatieven kunnen in een kleinschalige 
opzet, in ‘proeftuinen’ worden onderzocht. Dit sluit goed aan bij een benadering die 
Tranzo in haar academische werkplaatsen en in Preventie Verzekerd kiest. Zoveel mo-
gelijk samen met de praktijk en op kleine schaal, onderzoek uitvoeren naar praktische 
vernieuwing.

Als huisartsen hoogrisicogroepen kunnen doorverwijzen naar leefstijlcoaches –een func-
tie die nog nadere inhoudelijke inkadering en positionering in het veld behoeft– die bij-
voorbeeld expert zijn in gedragsverandering, ook interventies kunnen uitvoeren, maar 
ook kunnen begeleiden en coachen, profiteren drie partijen. De huisarts, want die hoeft 
niet zelf allerlei nieuwe kennis te gaan verzamelen of mensen op te leiden of in te huren; 
de GGD en gemeente, want hun bereik van hoogrisicogroepen verhoogt in belangrijke 
mate, maar belangrijker nog de patiënt want deze wordt eindelijk structureel geholpen bij 
het duurzaam aanleren van een gezonde leefstijl.  
In een gezondheidscentrum nieuwe stijl hoeft de huisarts dat niet allemaal zelf te doen. 
Deze is daar  niet voor opgeleid, te duur en bovendien is die kennis al op andere plekken 
voorhanden. De GGD-en hebben veel kennis over gezondheidsbevordering en hebben 
tegelijkertijd een groot probleem om hoogrisicogroepen goed te bereiken. Als een leef-
stijlcoach vanuit de GGD in het gezondheidscentrum   spreekuur houdt naast de huisarts, 
de fysiotherapeut, de podotherapeut en de apotheek, is de verbinding snel gemaakt. Dat 
vraagt innovaties in uitvoering door de GGD én de eerstelijnszorg. De praktijkondersteu-
ner van de gezondheidscentra en de gezondheidsbevorderaar vanuit de GGD kunnen 
samen een gedeelde nieuwe taak als die van leefstijlcoach gaan ontwikkelen.

Samenvattend lijkt meer aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefstijl vanuit 
de plek waar mensen –al dan niet met hoogrisico op chronische ziekten- ook direct aan-
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spreekbaar zijn op gezondheid een effectieve methode die nog niet ten volle benut wordt. 
De eerstelijnszorg ligt daarbij wellicht het meest voor de hand. Maar ook de thuiszorg, 
de jeugdgezondheidszorg, de bedrijfsgezondheidszorg en de werkgever die, zeker met 
een krimpende arbeidsmarkt, gebaat is bij gezonde werknemers, bieden mogelijkheden 
om hoogrisicogroepen specifiek te motiveren en te begeleiden naar gezonder gedrag en 
deelname aan leefstijlprogramma’s. Echter de organisatie en financiering hiervan vraagt 
een nieuwe benadering in de zorg. Kan financiering door de zorgverzekering hier een 
oplossing bieden? 

Voor zover het individuele preventie betreft zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet, de 
geïndiceerde en zorggerelateerde preventie, kunnen leefstijlinterventies – mits bewezen 
effectief – hier een plaats in krijgen. Hier zijn al voorbeelden van zoals de stoppen met 
roken-module, de minimal intervention strategy (mis) voor het aanpakken van overma-
tig alcoholgebruik en meest recent het positieve advies van het CVZ over opname in de 
basisverzekering van de Beweegkuur.60,61,62 Voor de stoppen met roken module geldt dat 
per 1 januari van dit jaar de combinatie van farmacotherapie en gedragsinterventie on-
derdeel is van de basisverzekering. Zorgverzekeraars kunnen zelf bepalen onder welke 
voorwaarden ze deze verstrekking uitvoeren (wel of niet onder het eigen risico vallend 
bijvoorbeeld). Over de Beweegkuur, een specifieke vorm van een zogenaamde gecombi-
neerde leefstijlinterventie, waarin mensen gecoacht worden naar een gezondere leefstijl 
met meer bewegen en een gezonder eetpatroon, is door het CVZ inmiddels ook een po-
sitief advies uitgebracht aan de Minister. Onduidelijk is of dit overgenomen zal worden.

Hier treedt een interessant fenomeen op. Zoals een arts wel een recept kan uitschrijven 
voor bloeddruk verlagende medicijnen en cholesterolverlagers, zo kan hij of zij (nog) 
geen recept voor een effectieve beweeginterventie of leefstijladviseur uitschrijven. Nu is 
het zo dat genoemde medicijnen voorhanden zijn, onderzocht op effectiviteit, bekend 
bij huisartsen en ze werken preventief. De voorwaarden om ze op te nemen in de basis-
verzekering zijn daarmee geborgd.38 De farmaceutische industrie weet daarmee dat haar, 
vaak substantiële, investeringen in de ontwikkeling van dergelijke medicijnen, een gouden 
toekomst tegemoet gaan. Met leefstijlinterventies als de Beweegkuur ligt dat heel anders. 
In de eerste plaats zijn er nog weinig bewezen effectieve leefstijlinterventies. Het onder-
zoek daarnaar is uitermate complex en vraagt veel tijd en de garantie op resultaat is twij-
felachtig. Daarom worden kapitaalsinvesteringen voor leefstijlinterventies vergelijkbaar 
met die voor medicijnen niet gemakkelijk gerealiseerd. Middelen voor onderzoek naar 
leefstijlinterventies zijn daarmee vele malen schaarser dan in de farmaceutische industrie 
en de cirkel is rond. Want als de effectiviteit niet is aangetoond, kan opname in de basis-
verzekering sowieso geen doorgang vinden.

Maar er speelt ook een heel ander aspect. De algemene opinie rond leefstijl neigt naar 
eigen verantwoordelijkheid. Waarom zou hulp bij meer bewegen en gezonder eten, afval-
len, hulp bij stoppen met roken voor mensen die niet ziek zijn betaald moeten worden 
uit de zorgverzekering? Hier speelt de aloude, maar inmiddels niet meer volledig onder-
steunde, veronderstelling dat gedrag en dus leefstijl vooral een rationele en individueel 
bepaalde vrije keuze is, een grote rol.  
Uitgaand van vrije keuze worden individuen ook zelf verantwoordelijk gehouden voor de 
gevolgen van dat gedrag, in tegenstelling tot wanneer bijvoorbeeld een bepaalde erfelijke 
aanleg een ziekte veroorzaakt, waarbij mensen zelf geen keuze hebben en de algemene 
opinie meer naar solidariteit neigt. Dat ondertussen wel collectief ruimhartig –middels 
premies- betaald wordt voor medicijnen die de gevolgen van dit gedrag moeten beteu-
gelen, wordt daarbij niet door iedereen gezien. Voor zover dit wel het geval is, leidt het 
tot discussies over de eigen verantwoordelijkheid en leefstijl en de mogelijke gevolgen 
daarvan in termen van zorgkosten. Deze discussies raken aan de houdbaarheid van het 
solidariteitsprincipe in ons zorgstelsel. De commissie Dunning kwam eerder tot de con-
clusie dat waar het zorgkosten betreft solidariteit nog steeds het primaat heeft. Een van 
de belangrijkste argumenten daarbij was dat op individueel niveau het causale verband 
tussen ongezonde leefstijl en ziekte niet altijd te maken is.63 Maar opvattingen zijn aan 
het schuiven. Zo stelt de RVZ in haar adviezen voor aandacht voor leefstijl zowel bij de 
hulpverlener als de hulpvrager te stimuleren door financiële en andere prikkels in te bou-
wen in de hulpverlening.64 En ook de zich snel ontwikkelende public health genomics, 
waarin de genetische aanleg die leidt tot verhoogde individuele ziekterisico’s in relatie tot 
leefstijl in kaart wordt gebracht, zal deze discussie zeker binnen afzienbare tijd weer doen 
oplaaien.65,66 

Het opnemen van effectieve leefstijlinterventies in de zorgverzekering lijkt één van de 
mogelijkheden om de oorzaken van de enorme toename van chronische aandoeningen 
en de daarmee gepaard gaande zorgkosten aan te pakken. Tegelijkertijd is deze mogelijk-
heid voorlopig beperkt vooral vanwege zeer geringe beschikbaarheid van effectieve leef-
stijlinterventies en mogelijk snel uitgeput vanuit kostenoverwegingen.

Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om hoogrisicogroepen te ondersteunen bij het 
aanleren van een gezondere leefstijl en dit gedrag vol te houden, kan bijdragen aan de 
maatschappelijke discussie over leefwijze, ziekte en verantwoordelijkheid. Positieve 
beloningen (korting op premies, vergoedingen in natura, bonussen etcetera) kunnen 
mensen stimuleren tot een gezondere leefstijl.67 

Welke rol en mogelijkheden liggen hier voor de zorgverzekeraar?
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Stimuleren van gezond gedrag 
door de zorgverzekeraar In 2006 deed met het nieuwe zorgverzeke-
ringsstelsel marktwerking in de Nederlandse zorg formeel zijn intrede. De financiering 
van de zorg veranderde.  Meer marktwerking zou leiden tot meer kwaliteit en aanvaardba-
re kosten. De in beginsel hooggespannen verwachtingen hieromtrent zijn onderwerp van 
discussie. Recente berichten spreken zelfs over ‘de aanjagende functie van marktwerking 
op het zorgaanbod en daarmee ook op de zorgvraag en de kosten’.68 

Zorgverzekeraars opereren in het nieuwe zorgstelsel op basis van volledige concurrentie 
en hebben een actievere rol dan voorheen in het inkopen van zorg. De zorgverzekering 
bestaat uit een basispakket met voor alle Nederlanders een gelijke inhoud. Deze  wordt 
vastgesteld door de Minister van VWS op advies van het College voor Zorgverzekerin-
gen.  Zorgverzekeraars kunnen concurreren op de prijs van het basispakket. Daarnaast 
kan iedere zorgverzekeraar in het aanvullend pakket een eigen invulling geven aan het 
verstrekkingenaanbod. 

Behalve meer kwaliteit van zorg tegen een aanvaardbare prijs, was de verwachting ook dat 
preventie een stimulans zou krijgen door de nieuwe rol van zorgverzekeraars.  Het zou 
immers in hun belang zijn om preventie te bevorderen want dat verbetert de gezondheid 
van hun verzekerden en verhoogt daarmee het rendement van de verzekering.69 Echter, 
de activiteit van verzekeraars op het terrein van preventie blijft vooralsnog wat schoor-
voetend. Drewes constateerde in 2006 dat er zeker zorgverzekeraars zijn die wat doen 
aan preventie en daar gaandeweg ook een visie en beleid op ontwikkelen, maar dat van 
een gemeenschappelijke visie en strategie op preventie door Zorgverzekeraars Nederland 
geen sprake is.69 Dat was in 2006, nog vrij dicht op de invoering van het nieuwe zorgstel-
sel dus, maar ook nu in 2011 is er nog geen sprake van een gezamenlijke visie of beleid 
vanuit de branche-organisatie van zorgverzekeraars.

Er  vindt wel preventie plaats in de zorg, maar dat betreft vooral individuele secundaire en 
tertiaire preventie. Dit werd en wordt door zorgverzekeraars betaald, vaak zonder dat dit 
nadrukkelijk als preventie gelabeld wordt. Het grote aantal cholesterolverlagers dat wordt 
voorgeschreven is daar een goed voorbeeld van. Systematische case finding daarentegen, 
zoals inmiddels met PreventieConsult wordt geïnitieerd, was in 2005 nog nauwelijks aan 
de orde.72 Hoewel eerste resultaten hiervan hoopgevend zijn, hapert landelijke invoering.  
Bestaat het veronderstelde belang van preventie voor zorgverzekeraars eigenlijk wel?

Is preventie voor 
zorgverzekeraars wel interessant? Preventie kan voor zorgver-
zekeraars op verschillende manieren interessant zijn. Ten eerste kan het, bezien vanuit 
het perspectief van schadeverzekeraar, op korte termijn gezondheidswinst opleveren en 
dus gemiddeld lagere kosten voor de zorgverzekeraar en meer rendement. Dan moet ech-
ter wel duidelijk zijn dat er ook écht gezondheidswinst geboekt wordt met dat preventieve 
aanbod. Anders kan het ook een toename van overbodig medisch handelen betekenen. 
Bovendien kan de ‘gezondheidswinst’ terecht komen bij een andere zorgverzekeraar als 
verzekerden overstappen.  Of bij de overheid als de vermindering van zorgkosten vooral 
optreedt in de zorg die valt onder de AWBZ of de WMO. Denk aan het investeren in een 
effectieve interventie in de eerstelijnszorg om het valrisico bij hoogrisico ouderen te ver-
minderen. Dit vraagt een investering van de zorgverzekeraar, maar de opbrengsten van 
de gezondheidswinst komen vooral ook ten goede aan de overheid en de gemeenten. 
Ouderen die vallen breken vaak een heup en daarna volgt institutionalisering of inten-
sieve thuiszorg en beide zijn grote kostenposten binnen de AWBZ en deels in de WMO. 
Een dergelijke interventie zou dus bij voorkeur een publiek - private samenwerking, een 
gezamenlijke investering van zorgverzekeraar, nationale en lokale overheid moeten zijn. 
Waarbij zowel de kosten als de baten evenredig verdeeld worden.

Een mooi voorbeeld hiervan is het project Valpreventie dat momenteel loopt in 
Kerkrade. Zorgverzekeraar CZ implementeert samen met de gemeente en partners in 
zowel het collectieve als het private domein een aaneengesloten keten rond valpreven-
tie. Door case finding worden ouderen met een hoog valrisico geselecteerd. Deze kunnen 
deelnemen aan een door de zorgverzekering vergoede bewezen-effectieve interventie 
die het valrisico reduceert. Vervolgens worden ouderen aan het eind van de interventie 
actief doorgeleid naar reeds bestaande beweegprogramma’s voor ouderen die collectief 
gefinancierd worden. Het nieuwe beweeggedrag wordt zo bestendigd. Collectieve en 
individuele preventie vormen een aaneengesloten preventieketen en versterken elkaar 
met duurzame gedragsverandering als resultaat. Met het huidige onderzoek, begeleid 
door Janneke Kaper van CZ, wordt nagegaan óf, en in welke mate, deze vorm van sa-
menwerking tussen publieke en private partijen ook daadwerkelijk resultaat oplevert. 

Een tweede manier waarop preventie voor zorgverzekeraars interessant kan zijn, is vanuit 
het perspectief van klantenbinding en klantwaarde.15,73 De zorgverzekeraar wil het beste 
voor zijn verzekerden en wil dat ook graag uitstralen.  De zorgverzekeraar kan worden be-
schouwd als collectieve belangenbehartiger van de hulpvrager, de verzekerden. Naast het  
aanbieden van kwalitatief de beste zorg tegen zo laag mogelijke premies,  kan de zorg-
verzekeraar dat ook uitdragen door programma’s aan te bieden die verzekerden in staat 
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stellen gezond te blijven of een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Echter ook hier speelt 
mee dat zorgverzekeraars in een concurrerende markt opereren waarbij het economische 
belang wel in evenwicht moet zijn met het gezondheidsbelang. Verzekerden moeten dan 
wel écht willen kiezen voor een verzekeraar die in zijn pakket aandacht geeft aan preven-
tief aanbod. Ook al is deze misschien in prijs niet sterk concurrerend.

Naast het mogelijke rendement dat preventie oplevert, de mogelijkheid tot klantenbin-
ding en het verhogen van klantwaarde, biedt de huidige financiële structuur waarin zorg-
verzekeraars opereren  weinig prikkels om zich intensiever met preventie bezig te gaan 
houden. Er lijkt eerder sprake van een belemmerende situatie. In de literatuur worden 
verschillende mogelijke belemmeringen genoemd, zoals de veronderstelling dat zorgver-
zekeraars puur zakelijk bezien op de lange termijn baat zouden hebben bij een zo hoog 
mogelijke omzet. Zo lang premies naar gelang van stijgende zorgkosten ieder jaar mogen 
worden verhoogd, zou fors investeren in preventieactiviteiten niet vanzelfsprekend in hun 
strategie passen. Let wel: het gaat hier om veronderstellingen die nadere toetsing vragen. 

Ook de huidige normuitkeringsystematiek, het systeem van risicoverevening, bedoeld om 
onevenredigheden in zorggebruik van verzekerden te verevenen, zou het actief inzetten 
op preventie niet stimuleren, omdat preventie in dit systeem geen parameter is.69,74 Dat 
laatste klopt, maar daar is dit systeem in eerste instantie ook niet voor bedoeld. Maar het 
kan er mogelijk wel voor benut worden. Zo beveelt de RVZ bijvoorbeeld aan om een der-
gelijke parameter in de ex-ante verevening op te nemen, zodat de overgang van ‘zz naar 
gg’ wordt gestimuleerd.57 

In de literatuur wordt derhalve geconstateerd dat het huidige systeem niet automatisch 
tot een grote inzet van preventieactiviteiten bij de zorgverzekeraars leidt. Dat er toch wat 
gebeurt, is vooral toe te schrijven aan een gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijk-
heid bij sommige zorgverzekeraars hetgeen op gespannen voet staat met marktwerking 
en volledige onderlinge concurrentie. Op deze wijze zal preventie bij de zorgverzekeraar 
een ondergeschoven kindje blijven. Als vanuit maatschappelijk belang meer preventie 
door zorgverzekeraars wenselijk wordt geacht, dan dient dit verder gestimuleerd en gefa-
ciliteerd te worden zodat inzetten op preventie en gezond gedrag voor alle zorgverzeke-
raars –en ook vanuit zakelijk perspectief– interessant wordt. 
Dat kan bijvoorbeeld door het samengaan van belangen van meerdere verzekeringen in 
het sociale zekerheidsdomein (levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekerin-
gen, maar niet pensioenverzekeringen) te stimuleren. Dit werkt bevorderend omdat pre-
ventief ingrijpen ook daar tot een hoger rendement leidt. 
Dat kan door gemeenten en zorgverzekeraar te stimuleren om meer gezamenlijk te ope-

reren. Zorgverzekeraars hebben een belang bij goed geregelde en uitgevoerde (intersec-
torale) collectieve preventie omdat de kosten van ziekte en ongezondheid daardoor mo-
gelijk worden verminderd. En lokale overheden hebben belang bij een effectieve aanpak 
van ongezond gedrag omdat het kan leiden tot immobiliteit, beperkte sociale participatie 
en een groter beroep op ondersteuning vanuit de WMO en de gemeentelijke sociale voor-
zieningen. Daarmee is de gemeente als uitvoerder van collectieve preventie gebaat bij zo 
gezond mogelijke inwoners en ook bij gezamenlijke inspanningen om deze zo gezond 
mogelijk te houden door effectieve preventie. Ook hier sluit de RVZ aan door een ‘preven-
tiebonus’ voor te stellen voor gemeenten die samen met zorgverzekeraars initiatieven op 
dit terrein ontplooien.57,58

Dat kan ook door het instellen van een gezamenlijk fonds, ook wel fitburgerfonds of pre-
ventiefonds genoemd, waarin een deel van de premiegelden wordt gestort en waaruit 
bijvoorbeeld leefstijlprogramma’s  en andere preventieactiviteiten gericht op hoogrisico-
groepen kunnen worden betaald. Dit om het probleem van ‘freeriding’ op te lossen. 

Er zijn dus zeker mogelijkheden om het voor zorgverzekeraars aantrekkelijker te maken 
om meer te investeren in gezondheidsbevordering en preventie. Dit vraagt echter poli-
tieke wil en doorzettingsmacht en dan nog zal het veel tijd en inspanning vergen omdat 
het ingrijpende structurele veranderingen betreft. Tot het zover is, kunnen zorgverzeke-
raars die het maatschappelijk belang een warm hart toedragen een voortrekkersrol vervul-
len door innovatieve projecten op het terrein van gezondheidsbevordering en preventie 
te starten. En deze te begeleiden met gedegen onderzoek. Vernieuwing van de praktijk 
begint vaak van onderop. En alleen door dergelijke in de praktijk uitgevoerde pilots goed 
te evalueren kan kennis gegenereerd worden over, mogelijk veelbelovende, vernieuwin-
gen. CZ heeft daarom ruim twee jaar geleden samen met Tilburg University/Tranzo de 
academische werkplaats Preventie Verzekerd opgericht. Hierin werkt de zorgverzekeraar 
structureel samen met Tranzo om kennis te ontwikkelen en te verspreiden over effectieve 
vormen van preventie van chronische aandoeningen. Het gaat dan om de effectiviteit en 
de kosteneffectiviteit van preventieve programma’s bij patiënten met chronische aandoe-
ningen en hoogrisicogroepen. Onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met mede-
werkers van CZ, hulpverleners in de zorgpraktijk en medewerkers van Tranzo. Tranzo is 
multidisciplinair samengesteld en is verbonden met relevante instellingen in alle sectoren 
van de zorg. In de publieke gezondheidszorg met GGD-en en RIVM, in de eerstelijnszorg 
met huisartsengroepen en NIVEL, in de geestelijke gezondheidszorg met GGZ-instellin-
gen en Trimbos instituut en in de chronische zorg met verpleeg- en verzorgingshuizen en 
gehandicaptenzorg. Dit biedt unieke mogelijkheden voor onderzoek naar innovaties door 
sectoren heen, zoals tussen de collectieve preventie en de individuele preventie. De mis-
sie van Tranzo is een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk in zorg en welzijn. Door 
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onderzoek in directe samenwerking met professionals uit de praktijk uit te voeren, wordt 
gegarandeerd dat ook de praktische aspecten, zoals haalbaarheid en uitvoerbaarheid in 
de praktijk aan bod komen. Daarmee neemt de kans op overdraagbaarheid en bredere 
implementatie sterk toe.

Wat deze leerstoel 
kan bijdragen Binnen de leerstoel worden pilot-implementaties van leefstijlin-
terventies voor mensen met chronische aandoeningen in de praktijk uitgevoerd en met 
onderzoek begeleid. Het gaat vooral –maar niet alleen– om interventies die horen tot 
de individuele preventie, passend binnen de Zorgverzekeringswet. Waar mogelijk wordt     
samengewerkt met andere partijen zoals gemeenten, om de verbinding naar de selectieve 
preventie, de hoogrisicogroepen in de algemene bevolking, te maken en zo de keten tus-
sen de sectoren in zorg en preventie te versterken.
In het onderzoek staan twee lijnen centraal:

– Effectiviteit en kosten-effectiviteit van de uit te voeren interventies;
– Voorwaarden voor effectieve implementatie en uitvoering in de praktijk.

Daarbij is er bovendien speciale aandacht voor nieuwe organisatievormen van preventie 
waarbij tussen sectoren en domeinen van preventie verbindingen worden gelegd, zoals 
tussen selectieve preventie en individuele preventie. 

De proefimplementaties kunnen variëren van e-health programma’s direct op de website 
van de zorgverzekeraar aangeboden tot programma’s via hulpverleners ingekocht en aan-
geboden aan verzekerden. Onderzoek richt zich op de effecten van dergelijke interventies 
zoals gezondheidswinst, verbeterde kwaliteit van leven, verminderd zorggebruik of me-
dicatie, of substitutie van duurdere door goedkopere zorg. Dit, afgezet tegen de uitvoe-
ringskosten, levert informatie op over kosteneffectiviteit en daarmee over mogelijkheden 
om deze interventies direct vanuit de zorgverzekering aan te bieden. 

Ik noem kort enkele voorbeelden. Rob Dokter voert onderzoek uit naar kosteneffectiviteit 
van leefstijlinterventies in de eerste lijn voor volwassenen met type 2 diabetes en ern-
stig overgewicht.  Patiënten worden gedurende 15 maanden intensief begeleid naar een 
gezonder eetpatroon, meer bewegen en het structureel aanpassen van de leefstijl. Een 
eerdere pilot liet indicaties voor kosteneffectiviteit zien door verminderd gebruik van dia-
betesmedicatie en gezondheidswinst door het terugdringen van het ziekteproces. Naast 

mogelijk positieve effecten van het programma blijkt uit de huidige grootschaligere pilot 
dat : a. het motiveren van patiënten tot deelname aan en afmaken van de interventie een 
probleem is; b. dat de operationele uitvoering nadere aandacht verdient. 

Kinderarts Edgar van Mil van het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontwikkelde met zijn team 
een aanpak voor kinderen met ernstig overgewicht en hun ouders. Daarbij zijn gezin en 
kwaliteit van leven van het kind het uitgangspunt. Een gezinscoach richt zich op voedings- 
en beweegpatroon bij het kind en betrekt daarbij de ouders, coördineert de hulp aan het 
gezin, en ouders en kind nemen deel aan gespreksgroepen. Danielle Baenen en José Fran-
ken werken mee aan het onderzoek onder 40 kinderen in Den Bosch dat moet uitwijzen of 
deze aanpak kosteneffectief en breder overdraagbaar is. De gemeente ’s Hertogenbosch 
is intensief betrokken in de uitvoering. Onder andere door de koppeling met een Gezonde 
Slagkracht project en door het inschakelen van de jeugdgezondheidszorg van de GGD 
Hart voor Brabant als verwijzende instantie. Zo wordt in dit project verbinding gelegd tus-
sen de jeugdgezondheidszorg, die alle kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar ‘in beeld’ heeft, 
en een gerichte intensieve aanpak van overgewicht bij deze hoogrisicogroep.

Het valpreventieproject in Kerkrade noemde ik al kort. Ouderenadviseurs, fysiotherapeu-
ten, huisartsen, thuiszorg en consultatiebureaus voor ouderen kunnen ouderen selec-
teren. Screening gebeurt met een gevalideerde screeningslijst door getrainde fysiothe-
rapeuten. Bij indicatie voor verhoogd valrisico vergoedt CZ deelname. Vervolgens vindt 
tijdens de afronding van de interventie ‘warme overdracht’ plaats naar de reeds bestaan-
de beweegprogramma’s voor ouderen, gefinancierd vanuit de gemeente. Dit gebeurt door 
de beweegcoaches van deze programma’s al tijdens de valpreventie interventie te laten 
participeren. Ouderen stromen na afloop van de interventie samen met hun coach direct 
door naar bestaande programma’s en kunnen hun nieuwe beweegpatroon zo vasthou-
den. Onderzoek moet uitwijzen of deze werkwijze substantiële reductie van het valrisico 
en dus verbeterde kwaliteit van leven oplevert.

Met de gemeente Waalwijk is onder leiding van Marcel Clarijs een project gestart waarin 
de intergemeentelijke sociale diensten (ISD), woningbouwcorporatie Casade en CZ zorg-
verzekeraar samen de werkzaamheid van een interventie gericht op het verbeteren van de 
positie van mensen met een sociale uitkering, onderzoeken. Deze mensen kennen vaak 
complexe problematiek op het terrein van wonen, zorg en participatie. Door hen te helpen 
een stap te zetten naar meer participatie verbeteren mogelijk ook  hun gezondheid en 
welbevinden, hun woongedrag en economische positie. 
Heel recent gestarte initiatieven betreffen het voorkómen van somberheid en het inzetten 
van positieve financiële prikkels. Mark Buijze van CZ is gestart met onderzoek naar de ef-
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fectiviteit van de e-health interventie Moodlifter, voor verzekerden gratis beschikbaar via 
de CZ website. De interventie is bedoeld voor mensen met licht depressieve klachten om 
daarmee ernstiger klachten en intensief zorggebruik te voorkomen. En Gaby Prins onder-
zoekt vanuit CZ hoe door het inzetten van positieve financiële prikkels, zoals vouchers of 
een spaarsysteem, deelname aan leefstijlinterventies en het behoud van een gezondere 
leefstijl bij mensen met chronische aandoeningen kan worden gestimuleerd.

Naast deze zijn er nog vele andere initiatieven, de meeste komend vanuit de zorgpraktijk 
zelf. Het veld rond preventie en het bevorderen van leefstijl is sterk in beweging en dat 
is veelbelovend. Met de recente invoering van het PreventieConsult bijvoorbeeld is een 
stap gezet naar het meer systematisch benaderen van hoogrisicogroepen vanuit de eer-
stelijnszorg. Belangrijk is dat het daar niet bij blijft. De uitvoering en het ‘nazorgtraject’ 
bij het Preventieconsult behoeven nog nadere aandacht. Leefstijladviezen alléén bieden 
de hoogrisicopatiënt weinig soelaas. Daarom zijn nieuwe initiatieven nodig waar profes-
sionals uit de eerstelijnszorg samen met professionals uit de collectieve preventie, de 
mogelijkheden van intensievere samenwerking nader onderzoeken. De zorgverzekeraar 
kan daaraan een substantiële bijdrage leveren door deze initiatieven te stimuleren en met 
onderzoek te begeleiden.    

Dankwoord Mijnheer de Rector, geachte toehoorders. Ik ben hiermee aan het 
einde van mijn betoog gekomen. Graag wil ik afsluiten met het uitspreken van mijn dank 
aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben. Allereerst degenen die mijn benoeming mo-
gelijk hebben gemaakt. Het Stichtingsbestuur van Tilburg University, het College van Be-
stuur en het Bestuur van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences ben ik zeer 
erkentelijk voor het in mij gestelde vertrouwen.
Veel dank gaat ook uit naar de initiatiefnemers van de leerstoel. Bij Tranzo waren dat 
Henk Garretsen, voorzitter van Tranzo en Hans van Oers, bijzonder hoogleraar Openbare 
gezondheidszorg.  Hooggeleerde heren, ik prijs mij gelukkig dat ik al vele jaren  zo plezie-
rig met jullie mag samenwerken en hoop van harte dat dit nog minstens zoveel jaren mag 
voortduren. Henk, onze samenwerking gaat al meer dan 20 jaar terug, dus dat betekent 
wel dat je je pensioenplannen nog maar wat voor je uit moet schuiven, maar dat moet 
kunnen met de huidige levensverwachting. Hans, met jou samenwerken gaat zo vanzelf 
dat het eigenlijk wel héél bijzonder is. Veel dank daarvoor en ook met jou hoop ik nog 
vele, om maar in VTV jargon te blijven, gezonde levensjaren, samen te werken. 
Bij CZ is het Joël Gijzen, directeur Zorg, die het instellen van deze leerstoel heeft gerea-
liseerd. Joël ik heb jou leren kennen als een zeer plezierige, constructieve en vooral ook 
recht-door-zee collega, bij jou geen poespas, nee, je weet meteen hoe het er voor staat, 

klare taal maar met het hart op de juiste plaats. Zonder jullie inspanningen, was deze 
leerstoel er niet gekomen. Ik ben jullie zeer erkentelijk voor jullie inzet. Ook de overige le-
den van het leerstoelbestuur, eerder Theo Verhallen en nu Diederik Stapel, decaan van de 
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en Wim van der Meeren, voorzitter raad 
van bestuur CZ en Johan Polder, bijzonder hoogleraar Gezondheidseconomie bij Tranzo 
ben ik dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. Johan jou komt speciale dank toe van-
wege de bijzonder prettige manier van samenwerken binnen Tranzo en deze werkplaats.

Met deze leerstoel kreeg ik er ook een nieuwe werkomgeving bij, de afdeling Zorginnova-
tie van CZ. Ik mag bij CZ deel uitmaken van de afdeling Zorginnovatie onder leiding van 
Wiro Gruisen. Vanaf de eerste dag dat ik hier binnenkwam, heb ik me bijzonder welkom 
gevoeld bij de collega’s van Zorginnovatie. Wiro Gruisen, Angelique Bonte, Truus Goot-
zen, Marc van den Broek, Jolyn van Vuuren, Marcel Clarijs en Janneke Kaper dank ik voor 
de plezierige en vanzelfsprekende manier waarop jullie mij meteen als collega hebben 
opgenomen in de afdeling. Mijn dank gaat ook uit naar de dames van het secretariaat op 
de 3e verdieping van CZ Tilburg, die mij elke keer weer zeer vriendelijk ontvangen. Een 
bijzonder woord van dank wil ik uitspreken naar Anja Lindelauf die altijd goedgemutst en 
met de nodige volharding wéér uitlegt in welke kamer of zaal ik moet zijn, hoe het afspra-
kensysteem werkt en er ook nog in slaagt mijn CZ-agenda te structureren. 
Janneke Kaper en Marcel Clarijs wil ik in het bijzonder noemen. Zij zijn, met groot enthou-
siasme en inzet, de drijvende krachten achter Preventie Verzekerd. Zij verzetten heel veel 
werk. Janneke en Marcel, ik heb veel waardering voor jullie inzet en ik hoop dat we nog 
lang mogen samenwerken. Ook Geert van Hoof, medisch adviseur bij CZ, ben ik erkente-
lijk voor de prettige samenwerking en de continue stroom van kennis en informatie die hij 
met ons deelt, daarbij niet nalatend zijn kritische mening te geven. Geert dankzij jou ben 
ik van alle, nou ja toch bijna alle, relevante ontwikkelingen op de hoogte, dank daarvoor.  

En dan Tranzo. Al ruim 10 jaar mijn thuisbasis wat werk betreft. Bij Tranzo gaat mijn dank 
uit naar álle collega’s. En dat zijn er ondertussen te veel om een voor een op te noemen. 
En toch is het, dankzij de verbindende kracht van Henk Garretsen, ook met zo’n 100 
mensen nog steeds erg gezellig. Een leukere werkplek kan ik mij niet voorstellen. En ik 
weet dat dat komt door jullie, Tranzo-collega’s. Jullie oprechtheid, echte betrokkenheid en 
vooral ook humor, maakt dat werk niet echt als werk voelt, meestal dan. Evelien, Jacque-
line, Bert, Katrien, Yvonne en Jolanda, met jullie zit ik het meest om tafel, jullie zijn het 
hart van Tranzo en dat is te merken, samenwerken met jullie geeft mij altijd weer energie.
De collega’s van de academische werkplaats Publieke Gezondheid Brabant wil ik spe-
ciaal bedanken voor hun inzet, in het bijzonder Marja van Bon, Ina Klingenberg, Carin 
Rots, Leontien Hommels en Hans van Oers. Jullie waren de pioniers van de AW Publieke 
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Gezondheid. Met jullie en je collega’s bij Publieke Gezondheid deel ik de passie om on-
derzoek ook écht een bijdrage aan de praktijk te laten leveren. Jullie gedrevenheid maakt 
mij daarvoor ook nu nog steeds enthousiast. Dank voor jullie niet aflatende inspiratie en 
natuurlijk ook voor de gezelligheid.
Speciale dank gaat uit naar Jolanda Mathijssen. Jolanda, jouw inzet voor Preventie Ver-
zekerd en Publieke gezondheid wordt bijzonder op prijs gesteld. Jouw inzet, werklust en 
statistische kennis zijn een grote steun voor mij. Maar bovenal vind ik je collegialiteit heel 
bijzonder. Ik ben blij dat ik altijd op jou kan rekenen. En hier past ook een speciaal woord 
van dank voor Marjan de Kluijver. Het maken van afspraken wordt steeds lastiger, maar 
met jouw praktische en humoristische inslag komt dat helemaal goed, bedankt! 

Dan wil ik mijn ouders, broers en zussen bedanken. Zonder hen had ik hier niet gestaan. 
Mijn ouders kunnen er helaas niet bij zijn, maar ik weet dat mijn vader, zonder dat met zo-
veel woorden te zeggen, wel heel trots zou zijn geweest. Met mijn moeder ga ik de video 
van vandaag terugkijken en alles uitgebreid van commentaar voorzien. Daar zie ik naar uit 
en zij nog meer. Ik ben mijn ouders heel dankbaar voor wat zij voor mij hebben betekend. 
Zij hebben hun leven in dienst gesteld van hun kinderen. Wij kregen alle mogelijkheden 
om onze talenten te ontwikkelen. Daar hebben zij alles voor opzij gezet. Ik begin nu pas 
een beetje te begrijpen wat dat voor hun en hun leven heeft betekend. En dan waren ze 
ook nog trots op ons. 
Ook mijn broers en zussen wil ik apart bedanken. Ik heb als jongste veel van jullie geleerd 
en nog steeds vormen de, soms heftige -maar dat hoort zo in onze familie- discussies met 
jullie voor mij een bron van inspiratie. Gelijk heb je niet, gelijk moet je krijgen! Ik hoop nog 
veel lange wandelingen met jullie te maken waarop we de discussie niet uit de weg gaan.

En het belangrijkste heb ik tot het laatst bewaard: mijn mannen thuis. Vier mannen in mijn 
leven die belangrijker zijn dan al het andere. Casper, Thibaut en Boudewijn met jullie aan 
de keukentafel komt de essentie van het leven aan bod. Discussiëren doen ook wij graag. 
En dat varieert van –hoe kan het anders– het nut van het eten van groenten en fruit, tot 
hoofddoekjes en de PVV, en het feminisme tot het nut van natuurkunde in je leven. Dan 
weet ik weer waar het echt om gaat in het leven. En tot slot Fons, de grootste dank gaat uit 
naar jou. Al bij het veldwerk voor mijn proefschrift stond je mij met raad en daad terzijde 
en ook daarna ben je altijd mijn vraagbaak en intellectuele toetssteen geweest. Ik geloof 
niet in sprookjes, maar wél in: ...en ze leefden nog lang en gelukkig, én gezond!
 
       Ik heb gezegd
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