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Geïnformeerde en gemotiveerde individuen

Persoonlijke Preventie

(Risico)profilering: 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.

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.

Het Prevent-model draait om het geïnformeerde
en gemotiveerde individu in een gezonde leefomgeving, 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.

Bewustmaking: het willen krijgen van persoonlijke
gezondheidskennis die behapbaar is zodat aangesloten wordt bij de individuele mogelijkheden.
Beslisondersteuning: op de persoon toegesneden
praktische handelingsperspectieven die uitnodigen
zelf acties te (kunnen) nemen.
Intervention matching: het individuele profiel matchen 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.

(Zorg)standaarden, sluitend netwerk,
hulpverlening en zelfmanagement

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

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

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 gedefinieerd verhoogd risico op een ziekte
of aandoening.
Zorggerelateerde preventie: het ondersteunen
van een individu met bestaande gezondheidsvragen- of problemen.
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