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Chronic disease burden
- hart- en vaatziekten
- diabetes
- COPD
- depressie / angst
- obesitas

Adequate preventie is nodig ! 
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Op 50 jarige leeftijd in Nederland :

- 30% roken
- 90% vet eten 
- 50% gebrek aan lichaamsbeweging 
- 40% obesitas

- 15% hypertensie
- 20% hypercholesterolemie

- per jaar 70.000 nieuwe diabetes patienten

RIVM: Gezondheid op koers.

Western Society Syndrome



Gezondheidszorg is nog m.n. ziekenzorg

Gevolg: 

We lopen achter de feiten aan !

Kosten gezondheidszorg: > 45 miljard

Preventie slechts 4%

Pas aktie bij klachten
met geavanceerde en dure middelen



Investeren in preventie loont

Iestra et al. Circulation 2005;112:924-934

Cumulatief effect:75%





- Van ziekte-denken naar risico-denken

- Er is ruimte voor preventie in de zorg-
verzekeringswet bij gedefinieerd 
hoog risico

- Nieuwe indeling preventie

CVZ rapport 2007



Primaire preventie Secundaire preventie Tertiaire preventie
(zorg)

Geïndiceerde preventie

Universele preventie

Zorggerelateerde
preventie

Zorgverzekering

Zorgverlener

Zorgverzekering

Zorgverlener

Nieuwe indeling van preventie
Van ziekte-denken naar risico-denken

-Fietspaden
-Autogordels
-Rookverbod 

-Screening op 
risicofactoren

-Opsporen en 
toeleiden

-Gedefinieerd 
hoog risico /   
diagnose ‘risico-
aandoening’

Gericht op ziekte / 
meerdere gezondheids
problemen

Universele preventie Selectieve preventie

Public Health



Ziekte als proces

Ziekteproces
Histologische of functionele veranderingen

Symptomen

Tijd
Geïndiceerde 

preventie
(gerichte diagnostiek 

en interventies)

Selectieve 
preventie

(risicoprofilering 
en advies op maat)



Risicoprofilering

Schatting individuele ziekterisico m.b.v. risicoprofilering.
Aangrijpingspunt voor preventie maatregelen en tailor made interventie

Ziekteproces
Histologische of functionele veranderingen

Symptomen

Risicofactoren

Tijd
Geïndiceerde 

preventie
(gerichte diagnostiek 

en interventies)

Selectieve 
preventie

(risicoprofilering 
en advies op maat)



Koppeling selectieve en geïndiceerde preventie



Van ZZ naar GG

Van  ‘zorg voor ziekte’ naar 
‘gedrag en gezondheid’ 



Zorg voor je gezondheid, RVZ 2010 

Naar voren!



Alle mensen

Maatregelen 
omgeving

Universele 
preventie

Voorlichting en 
bewustwording

Signaleren en 
adviseren 

Vroeg symptoom

Preventie-
interventies

Geïndiceerde 
preventie

Ziek

Behandeling

Cure

Chronisch/
Handicap

nazorg

Zorggerela-
teerde preventie

Public Health Gezondheidszorg

Gewoon gezond leven Op eigen kracht Bijsturen met hulpEr op tij bij zijn Behandelen Voorkomen van erger

Overheid / 
Gemeenten Zorgverzekeraars

Richtlijn PMO
Preventie standaard 
(nog te ontwikkelen)

Selectieve preventie

Risicogroepen

Richtlijnen
Zorgstandaarden

Wie doet wat?

Geintegreerd Gezondheidsmanagement



Selectieve preventie
Universele preventie

Geïndiceerde preventie
Zorggerelateerde preventie

Stakeholders

Benodigd =
kader voor doelmatigheid en kwaliteit

Zorgverzekeraar

Gemeente

Werkgever

Zorgverlener

Individu

Markt



Selectieve preventie
Universele preventie

Geïndiceerde preventie
Zorggerelateerde preventie

kader voor doelmatigheid en kwaliteit:
(Expanded) Chronic Care Model 

Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)
Platform Vitale Vaten

Long Alliantie Nederland (LAN)
PON
NISB

Trimbos
CBO 

Plexus
ministerie van VWS

Coördinatie platform zorgstandaarden



Kader doelmatigheid en kwaliteit

Traditioneel model:

• Patiënt gaat naar dokter en volgt voorschrift

Toekomstig model:

• Client / patiënt formuleert – na informatie, advisering en discussie –
eigen doelen en is zelf verantwoordelijk

• Zorgverlener is ondersteunend

• Zorgstelsel is efficient en doelmatig ingericht
(taakdelegatie, zelfmanagement)



Chronic Care model: Wagner EH, et. al. Manag Care Q. 1996;4(2):12-25.

Chronic Care Model



Expanded Chronic Care model: Barr VJ, et. al. Hosp Q. 2003;7(1):73-82

(Expanded) Chronic Care Model



Model van Lalonde (1974)



U
niversele                  Selectieve             G

eindiceerde          Zorggerelateerde preventie

Persoonlijke risicoprofilering:

Breng individuele risicofactoren, 
motivatie en voorkeuren in kaart

Intervention Mapping:

Breng (regionale) best-practice
interventies in kaart en  match  
het individuele profiel met  de   
beschikbare  interventies

Maatregelen gericht op 
de omgeving

Voorlichting en 
bewustwording

Signaleren en adviseren

Preventie-interventies

Behandeling

Zorg

Gewoon gezond leven

Op eigen kracht

Er op tijd bij zijn

Bijsturen met hulp

Behandelen

Voorkomen van erger

Persoonlijke Preventie

Advies op maat

Doelgroep profilering
Bewustmaking (groep)

(participatie)

Bewustmaking (individu)
(motivatie)







Het implementatiemodel 
voor persoonsgerichte preventie
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