
Persoonlijke Preventie (PP) is  het 

op basis van individuele behoeften

en risicofactoren inschatten van de 

kans op een chronische ziekte(n) en 

met passende informatie of (leefstijl)

interventies hierop inspelen. 

Deze folder is voor professionals en beslissers die met 
Persoonlijke Preventie aan de slag willen of bezig zijn. 
Heb je wellicht vragen? Wij beantwoorden ze graag! 
Mail naar info@preventweb.nl of ga naar ons forum.

De eerste praktijken; laat je inspireren!

•  In Delft heeft een huisarts patiënten met een zeer 
ongezonde leefstijl persoonlijk verzocht een vra-
genlijst in te vullen. Bijna iedereen reageerde en 
men zit nu samen op fi tness. 

•  In de regio Amsterdam heeft een zorgverzekeraar 
60.000 diabetes patiënten benaderd.

•  In De Gezonde Regio (Gorinchem e.o.) hebben 
vier huisartsenpraktijken mensen tussen de 55 en 
65 jaar uitgenodigd voor een screening op hoog 
risico voor hart- en vaatziekten. 

•  In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn wordt aan Per-
soonlijke Preventie gewerkt volgens het Prevent-
model en onderstaande implementatiecyclus.

Oplossingen op maat; waar sta jij?

Het werken aan Persoonlijke Preventie is een 
dynamisch proces met diverse (in)stappen:

Handreikingen en tools; zelf aan de slag
Je kunt direct met Persoonlijke Preventie aan de slag. 
Aan de hand van onze handreikingen en tools:

•  vraag- en wijkanalyses; ken je jouw klanten?
•  basisprofi elen voor sociale marketing; sluit je aan?
•  kerncompetenties; ben je een spiegel voor anderen?
•  business case; ben je zakelijk?
•  concepten, formules en ketenzorg; werk je samen?
•  e-Health diensten; hoe innovatief ben jij?

Ga voor downloads naar www.preventweb.nl.

Ben jij een meesterverleider? 

Ben jij  geïnteresseerd in (meer) inspirerende prak-
tijkvoorbeelden? Kom dan naar bijeenkomsten van 
de werkgroep ‘Verleiden en verbinden’. 

Doe mee via Preventweb.nl!

Op www.preventweb.nl kun je je aanmelden met 
pilots. Ook vind je hier meer informatie over het 
Prevent-model en het boek ‘Persoonlijke preventie 
verbindt en ontzorgt’.

Betrek relevante 
stakeholders 

(politiek, publiek, 
marktpartijen, zorg)
Creëer maatschappe-

lijke betrokkenheid
Zorg voor stimule-
rende fi nanciering

Creëer fi nanciële 
incentives

Stem preventie-
aanpak af op de 
doelpopulatie(s)

Doelgroep
profi lering

Stimuleer zelfma-
nagement, begelei-
ding op afstand en 

taakdelegatie
Optimaliseer

doelmatigheid

Stem preventie 
aanbod af op de 

vraag
Herijking

Breng 
individuele risico’s, 

motivatie en voorkeuren in 
kaart en match deze met 
aanwezige interventies

Individuele 
(risico)profi lering + 

interventie matching

Implementatie
cyclus

Inventariseer 
en organiseer 
de aanwezige 

preventieve interventies
Interventie
profi lering

 

 

De eerste praktijken; laat je inspireren! 
1. In Delft heeft een huisarts patiënten met een zeer 
ongezonde leefstijl persoonlijk verzocht een vragenlijst 
in te vullen. Bijna iedereen reageerde en men zit nu 
samen op fitness. De wethouder was opdrachtgever 
en de praktijkondersteuner houdt het contact. 
2. In de regio Amsterdam heeft zorgverzekeraar Agis 
60.000 diabetes patiënten benaderd. 
3. In De Gezonde Regio (Gorinchem e.o.) hebben 
vier huisartsenpraktijken mensen tussen de 55 en 65 
jaar uitgenodigd voor een screening op hoog risico 
voor hart- en vaatziekten. Ook worden gezondheids-
winkels opgestart. 
4. In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn wordt aan 
Persoonlijke Preventie gewerkt volgens het Prevent-
model en onderstaande implementatiecyclus, met 
behulp van een ZonMw-subsidie. 

Oplossingen op maat; waar sta jij? 
Het werken aan Persoonlijke Preventie is een 
dynamisch proces met diverse (in)stappen: 

 

Handreikingen en tools; zelf aan de slag! 
Je kunt direct met Persoonlijke Preventie aan de slag. 
Aan de hand van onze handreikingen (zoals een 
regionaal projectplan) en praktische tools: 

 vraag- en wijkanalyses; ken je jouw klanten? 
 basisprofielen voor sociale marketing; sluit je aan? 
 kerncompetenties; ben je een spiegel voor anderen? 
 business case; ben je zakelijk? 
 concepten, formules en ketenzorg; werk je samen? 
 e-Health diensten; hoe innovatief ben jij? 

Ga voor downloads naar de pagina’s Handreikingen 
en Tools op www.preventweb.nl. En kijk eens bij de 
condities voor regionale Gezondheidsnetwerken. 

Ben jij een meesterverleider? 
Ben jij  een verleider en verbinder en geïnteresseerd in 
(meer) inspirerende praktijkvoorbeelden? Kom dan 
naar bijeenkomsten van de werkgroep ‘Verleiden en 
verbinden’. Deze bijeenkomsten worden voorbereid 
door de koplopers op het gebied van Persoonlijke 
Preventie. 

Doe mee via Preventweb.nl! 
Op www.preventweb.nl kun je je aanmelden met 
nieuwe pilots. Ook vind je hier meer informatie over 
het Prevent-model en het boek ‘Preventie verbindt’. 
Indien je je registreert als lid ontvang je ook onze 
nieuwsbrief en uitnodigingen. 

Deze folder is voor beslissers en professionals die met 
Persoonlijke Preventie aan de slag willen. Heb je 
wellicht vragen? Wij beantwoorden ze graag! Mail naar 
info@preventweb.nl of ga naar ons forum. 
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www.preventweb.nl

Indelingen van preventie

Universele preventie: gezondheid bevorderen en 
ziekte(n) verminderen bij het publiek.
Selectieve preventie: (hoog)risicogroepen vinden 
en gerichte preventieprogramma’s opzetten die de 
gezondheid bevorderen.
Geïndiceerde preventie: het ontstaan van ziekte 
of gezondheidsschade bij een individu voorkomen 
na een gedefi nieerd verhoogd risico op een ziekte 
of aandoening.
Zorggerelateerde preventie: het ondersteunen 
van een individu met bestaande gezondheidsvra-
gen- of problemen.

Het Prevent-model draait om het geïnformeerde 
en gemotiveerde individu in een gezonde leef-

omgeving, die mee kan doen in de maatschappij. 
Als het individu daartoe niet in staat is, kan hij of 
zij gebruik maken van een sluitend netwerk van 

hulpverlening.

Geïnformeerde en gemotiveerde individuen
Op basis van individuele behoeften de juiste kennis 
en informatie op het juiste moment ontvangen zodat 
een persoon (en sociaal netwerk) gemotiveerd is en 
blijft om met de eigen gezondheid bezig te zijn. Iedere 
burger heeft er recht op en desgewenst toegang toe.

Gemeenschap, gezonde leefomgeving en 
participatie

Goed toegankelijke virtuele en fysieke faciliteiten 
(webcommunities, games, gezondheidswinkels, 
sport- en inloopplekken in de buurt) om burgers voor 
gezondheid te interesseren en in beweging te krijgen. 
Ook omgevingsmaatregelen nemen in de publieke 
ruimte door de overheid en het verleiden van ‘moeilijk 
bereikbare groepen’ met sociale marketing. De eigen 
verantwoordelijkheid van het individu staat hier 
centraal. 

(Zorg)standaarden, sluitend netwerk, 
hulpverlening en zelfmanagement

Proactieve teams van professionals zijn werkzaam op 
locatie of op internet, afhankelijk van de leefomge-
ving (zoals thuis, school, werk, buurt) en de indivi-
duele behoeften. De teams zijn verbonden via een 
sluitend netwerk.

Persoonlijke Preventie
(Risico)profi lering: weten wat het individuele risico 
is op ziekten. Inclusief inzicht in de eigen leefstijl, 
motivatie en voorkeuren voor face-to-face contact, 
(begeleide) zelfzorg, online advies of op locatie, in een 
groep of individueel.

Bewustmaking: het willen krijgen van persoonlijke 
gezondheidskennis die behapbaar is zodat aangeslo-
ten wordt bij de individuele mogelijkheden.

Beslisondersteuning: op de persoon toegesneden 
praktische  handelingsperspectieven die uitnodigen 
zelf acties te (kunnen) nemen.

Intervention matching: het individuele profi el mat-
chen met leefstijlinterventies (= doen) op basis van 
een regionaal overzicht van preventie-arrangementen.

Advies op maat: een advies op maat ontvangen dat 
aansluit bij individuele behoeften, (leefstijl)gedrag en 
risico’s, ook resultaatgericht zodat volhouden kansrijk is.

Het gezonde menu
De preventie-arrangementen die uiteen lopen van 
(sport)abonnementen of (online) interventies dragen 
bij aan ‘gewoon gezond leven’ tot  ‘voorkomen van 
erger’. Ze vormen samen een gevarieerd menu om zelf 
slimme keuzes te maken.

Persoonlijke Gezondheid Applicatie
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