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Voorwoord 
 
 
 
Het in dit rapport beschreven verkennende onderzoek is tot stand gekomen met subsidie 
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder begeleiding van mw. dr. P. Reulings en 
drs. J. Geelhoed. De volgende inspecteurs hebben bijgedragen aan de bespreking van de 
resultaten: L. van Esch, I. Hellemans, A. Jonkers, S. van der Lans, F. Stolk, W. Tietema, 
J. Veerman, en R. Wentzel. 
 
De auteurs willen allen die een bijdrage hebben geleverd hiervoor hartelijk danken. 
 
Utrecht, mei 2009 
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Samenvatting 
 
 
 
Achtergrond 
Het in dit rapport beschreven verkennend onderzoek vond plaats ter voorbereiding van 
een activiteitenprogramma van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op het 
gebied van preventie. Toezicht door de IGZ op – bij voorkeur evidence based – preven-
tieve activiteiten in de zorg zou de toepassing en implementatie van dergelijke activiteiten 
kunnen bevorderen. Toezicht op preventieve activiteiten gericht op de algemene bevol-
king vindt reeds plaats; de aandacht richt zich momenteel op de implementatie van 
preventieve activiteiten in de gezondheidszorg.  
 
Methode 
Voor dit verkennend onderzoek zijn evidence based richtlijnen van een groot aantal zorg-
organisaties gescreend op preventieve activiteiten. Ter aanvulling hierop zijn experts van 
24 organisaties bevraagd. Dit leidde tot de identificatie van 188 richtlijnen die 77 ver-
schillende preventieve activiteiten bevatten. Voor een nadere prioritering zijn drie criteria 
toegepast: a) vermelding als prioriteit in de beleidsnota “Gezond zijn, gezond blijven” 
van het Ministerie van VWS; b) de preventieve activiteit is bedoeld om een ziekte te 
voorkomen die een hoge ziektelast veroorzaakt; c) de preventieve activiteit is bedoeld om 
een of meer van de meest frequent optredende ziekten te voorkomen. Toepassing van 
deze criteria leidde tot een lijst van 22 geprioriteerde preventieve activiteiten. Vervolgens 
zijn deze preventieve activiteiten op basis van relevantie toebedeeld aan de verschillende 
IGZ-programma’s die verschillende sectoren van de zorg omvatten (Eerstelijnszorg, 
Specialistische somatische zorg, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg, Zorgverlening thuis 
en Geestelijke gezondheidszorg) en werden suggesties gedaan voor de wijze waarop toe-
zicht door de IGZ daarop zou kunnen plaatsvinden. De prioritering en toedeling aan de 
IGZ-programma’s zijn getoetst aan de oordelen hierover van inspecteurs van de respec-
tievelijke IGZ-programma’s. 
 
Resultaten 
Vier van de 22 preventieve activiteiten bleken voor alle zorgsectoren respectievelijk IGZ-
programma’s relevant (stoppen met roken, respectievelijk behandeling tabaksverslaving, 
gewichtsreductie, preventie van hart- en vaatziekten met medicatie, en opsporing en 
behandeling van personen met een hoog risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus 
of chronische nierziekte). In aanvulling daarop werd een variërend aantal relevante 
preventieve activiteiten per IGZ-programma geïdentificeerd en werden suggesties gedaan 
voor aanvullingen daarop, en voor de wijze waarop toezicht door de IGZ zou kunnen 
bijdragen aan de implementatie ervan. De inspecteurs onderschreven in het algemeen de 
geprioriteerde preventieve activiteiten; voor enkele programma’s werden aanvullende 
preventieve activiteiten genoemd. In de meeste gevallen lijkt gefaseerd toezicht het meest 
aangewezen; hiervoor dienen toezichtsindicatoren ontwikkeld te worden. 
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Conclusie 
De resultaten van deze verkenning bieden een uitgangspunt voor de verdere uitwerking 
van een programma voor de IGZ om het toezicht op preventieve activiteiten in de zorg 
vorm te geven en daarmee de uitvoering en implementatie daarvan te bevorderen. 
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1 Inleiding 
 
 
 
De gezondheid van de Nederlandse bevolking hoort niet meer bij de top van Europa. De 
belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte in Nederland zijn tabaksgebruik, dat kan 
leiden tot onder meer longkanker, chronisch obstructief longlijden (COPD) en coronaire 
hartziekten, en overgewicht, een belangrijke risicofactor voor bijvoorbeeld diabetes 
mellitus en hart- en vaatziekten. De schadelijke gevolgen van tabaksgebruik en over-
gewicht zorgen tezamen voor ongeveer een kwart van de ziektelast in de Nederlandse 
bevolking [1]. Ziekten als gevolg van ongezond gedrag (zoals roken, slechte voeding en 
te weinig lichaamsbeweging) kunnen worden voorkomen door preventie. Dit wordt 
ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat in 
2007 een nota over preventie uitbracht onder de titel “Gezond zijn, gezond blijven”, 
waarin onderstreept wordt dat de overheid prioriteit geeft aan het trachten te voorkomen, 
respectievelijk uitstellen, van ziekten door maatregelen op het gebied van leefstijl, 
voeding en lichaamsbeweging [2]. De belangrijkste aandachtspunten die in deze nota naar 
voren komen zijn roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht (door gebrek aan 
lichaamsbeweging en slechte voeding), diabetes mellitus en depressie. 
 
De nadruk bij preventie ligt momenteel grotendeels op de bevordering van gezond 
gedrag. Dit gebeurt nu voornamelijk in het kader van de openbare gezondheidszorg 
(OGZ), maar ook in de cure- en care-sector zijn daar veel mogelijkheden voor. Om 
volksgezondheidsrisico’s terug te kunnen dringen is een gecoördineerde aanpak nodig 
waarin preventie binnen de zorg een belangrijke plaats heeft. De Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) wil hieraan ook een bijdrage leveren. De IGZ bevordert de 
volksgezondheid door toezicht te houden op de kwaliteit van zorg, preventie en medische 
producten. Door gebruik te maken van advies, stimulering, drang en dwang tracht de 
Inspectie bij te dragen aan de volksgezondheid en aan verantwoorde gezondheidszorg 
voor de burger. Toezicht van de IGZ kan op meerdere manieren plaatsvinden, zoals 
thematisch toezicht (gericht toezicht op specifieke problemen) en gefaseerd toezicht 
(eerst wordt bepaald waar zich risico's bevinden die de kwaliteit van zorg nadelig kunnen 
beïnvloeden om vervolgens via inspectiebezoeken en/of maatregelen te zorgen voor 
verbetering van de kwaliteit van zorg) [3, 4]. De IGZ werkt in verschillende programma’s 
aan veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg. De instellingen, beroepsbeoefenaren en 
producenten waarop de Inspectie toezicht houdt, zijn verdeeld over negen programma’s: 
Gezondheidsbevordering (programma 1), Gezondheidsbescherming (2), Eerstelijnszorg 
(incl. Arbozorg (3)), Specialistische somatische zorg (4), Gehandicaptenzorg (5), 
Ouderenzorg (6), Zorgverlening thuis (7), Productveiligheid (8) en Geestelijke 
gezondheidszorg (9). 
 
Momenteel wordt vooral vanuit de IGZ-programma’s Gezondheidsbevordering (1), 
Gezondheidsbescherming (2) en Productveiligheid (8) toezicht gehouden op preventie 
(onder meer door toezicht op leefstijlinterventies in de OGZ, de jeugdgezondheidszorg, 
vaccinatie en screening, en toezicht op de productie van bijvoorbeeld instrumenten en 
genees- en hulpmiddelen). Bij de andere programma’s die gericht zijn op de zorg gebeurt 
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dat nog niet systematisch, terwijl in het Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 van de IGZ het 
effectiever maken van preventie (naast het bevorderen van kwaliteit van zorg, het ver-
groten van de transparantie van geleverde kwaliteit van zorg en het meer en gerichter 
aandacht besteden aan kwetsbare groepen) als één van de prioritaire doelen staat 
benoemd [5]. De IGZ stelt zich tot doel dat de gezondheidszorg meer gebruik maakt van 
preventieve interventies met – bij voorkeur – bewezen effectiviteit en de mogelijkheden 
van integraal gezondheidsbeleid beter benut.  
 
Preventie in de zorg is niet los te zien van veilige zorg en kwaliteit van zorg. Zeker waar 
het evidence-based effectieve preventieve activiteiten betreft, houdt toezicht op preventie 
in de zorg eigenlijk toezicht op kwaliteit van de zorg in. Indien het gaat om preventie van 
bijvoorbeeld ongevallen in de zorg (zoals valpreventie, hygiëne) gaat het eigenlijk om 
(toezicht op) patiëntveiligheid. 
 
Ter voorbereiding van een project van de IGZ om het toezicht op preventie in de zorg in 
2009 verder vorm te geven is het zinvol om een actueel overzicht te hebben van evidence-
based effectieve preventieve interventies en van de mate waarin deze zijn geïmplemen-
teerd, en te inventariseren in hoeverre toezicht van de IGZ de uitvoering van preventieve 
activiteiten in de zorg zou kunnen bevorderen. De uitkomsten van deze verkenning zullen 
door de IGZ gebruikt worden voor de nadere invulling van dit project. 
 
In dit verkennend onderzoek stonden de onderstaande vraagstellingen centraal: 
1. Wat zijn - per IGZ-programma - geschikte evidence-based preventie activiteiten waar 

(meer) toezicht door de IGZ een bijdrage kan leveren aan (meer) implementatie 
daarvan in de zorg? 

2. In hoeverre en op welke wijze is toezicht op preventie in de zorg door de IGZ 
mogelijk? 
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2 Methode 
 
 
 
Het verkennend onderzoek bestond uit drie onderdelen: 
1) het opstellen van een lijst van evidence-based preventieve activiteiten in de zorg; 
2) het prioriteren van preventieve activiteiten in de zorg; 
3) het beschrijven van de mogelijke rol van de IGZ bij de geprioriteerde preventieve 

activiteiten. 
 
In dit hoofdstuk worden de gehanteerde methoden voor deze drie onderdelen van het 
onderzoek beschreven. 
 
Lijst van evidence-based preventieve activiteiten 
De lijst van evidence-based preventieve activiteiten is tot stand gekomen op basis van 
desk research en een inventarisatie onder experts. 
 
Tezamen met inhoudsdeskundigen van IGZ is een lijst van beroeps- en koepel-
organisaties en kennisinstituten samengesteld, die de respectievelijke domeinen van de 
voor dit onderzoek relevante IGZ-programma’s omvatten, namelijk Eerstelijnszorg (3), 
Specialistische somatische zorg (4), Gehandicaptenzorg (5), Ouderenzorg (6), Zorg-
verlening thuis (7) en Geestelijke Gezondheidszorg (8). De programma’s Gezondheids-
bevordering (1), Gezondheidsbescherming (2) en Productveiligheid (8) zijn hierbij buiten 
beschouwing gebleven. Voor de programma’s Gezondheidsbevordering (1) en Gezond-
heidsbescherming (2) geldt dat deze zich vooral richten op de openbare gezondheidszorg 
en niet op de cure-, respectievelijk care-sector. Voor het programma Productveiligheid 
(8) geldt dat het toezicht door de IGZ beperkt blijft tot de ontwikkeling en productie van 
middelen; het toezicht op de toepassing van een product valt onder het betreffende IGZ 
programma naar gelang de setting waarin de toepassing plaatsvindt. De complete lijst van 
instituten en organisaties staat vermeld in bijlage 1.  
 
Middels desk research zijn de op het Internet vrij toegankelijke richtlijnen of protocollen 
van deze organisaties gescreend op preventieve activiteiten. Omdat kan worden aan-
genomen dat richtlijnen en protocollen zoveel mogelijk zijn onderbouwd met weten-
schappelijk onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de aldus verkregen lijst van preventieve 
activiteiten evidence-based activiteiten omvat. Opgemerkt dient te worden dat niet alle 
instituten en organisaties daadwerkelijk zelf richtlijnen ontwikkelen. Deze organisaties 
zijn toch opgenomen in de lijst omdat websites van dergelijke organisaties wel links be-
vatten naar voor dit onderzoek relevante richtlijnen en protocollen. 
 
Daarnaast zijn van een aantal organisaties inhoudsdeskundigen op het gebied van preven-
tie aangeschreven met de vraag welke preventieve activiteiten er momenteel uitgevoerd 
worden of op de agenda staan om in de nabije toekomst uitgevoerd te worden. De lijst 
met aangeschreven organisaties staat vermeld in bijlage 2. Deze inventarisatie diende als 
aanvulling op de desk research om de preventieve interventies in de zorg zo compleet 
mogelijk in kaart te brengen. 
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Prioritering van preventieve activiteiten 
Na het samenstellen van de lijst met preventieve activiteiten werd tijdens een bijeenkomst 
met inspecteurs van IGZ een aantal criteria vastgesteld op basis waarvan de onderzoekers 
een prioritering aanbrachten in de lijst van preventieve activiteiten. De criteria worden 
toegelicht bij de beschrijving van de resultaten. 
 
De rol van de Inspectie bij preventie 
In een afsluitende bijeenkomst met inspecteurs van de IGZ werden de resultaten van de 
prioritering besproken. Vanuit elk IGZ-programma werd aangegeven in hoeverre deze 
prioriteiten overeenkomen met de prioriteiten zoals deze in de betreffende zorgsector 
worden gepercipieerd. Op grond hiervan werd de volgorde in de oorspronkelijke priori-
tering aangepast, respectievelijk werden prioriteiten geschrapt of aangevuld. Ten slotte is 
tijdens deze afsluitende bijeenkomst besproken op welke wijze de IGZ toezicht kan 
houden op de geprioriteerde preventieve activiteiten. De resultaten van deze besprekingen 
zijn apart weergegeven. 
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3 Resultaten 
 
 
 
Lijst van evidence-based preventieve activiteiten 
Vrij op het Internet beschikbare richtlijnen of protocollen van beroeps- en koepelorgani-
saties en kennisinstituten zijn gescreend op het daarin voorkomen van preventieve activi-
teiten. In tabel 3.1 staat per organisatie het aantal gescreende richtlijnen en het aantal 
richtlijnen waarin preventieve activiteiten staan beschreven. In totaal stonden er in 188 
van de 634 gescreende richtlijnen en protocollen (29,7%) preventieve activiteiten ge-
noemd. In de tabellen staan alleen de organisaties vermeld waarvan richtlijnen zijn 
gescreend. De preventieve activiteiten in deze richtlijnen overlapten grotendeels; in totaal 
bevatten de 188 richtlijnen 70 verschillende preventieve activiteiten. 
Daarnaast werden er 25 inhoudsdeskundigen aangeschreven, waarvan er 9 een ingevulde 
vragenlijst retour hebben gestuurd. De ingevulde vragenlijsten van de inhoudsdeskundi-
gen bevatten 72 preventieve activiteiten. Op basis hiervan werden zeven preventieve 
activiteiten toegevoegd die nog niet op de lijst van 70 activiteiten stonden vermeld. In 
totaal heeft screening van de richtlijnen en protocollen van de verschillende organisaties 
en de verkregen informatie van de inhoudsdeskundigen dus een lijst opgeleverd van 77 
afzonderlijk te onderscheiden preventieve activiteiten in de zorg. Deze lijst van preven-
tieve activiteiten in de zorg staat vermeld in bijlage 4. 
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Tabel 3.1: Aantal gescreende richtlijnen en aantal richtlijnen met preventieve 
activiteiten naar organisatie 

 
Organisatie Gescreende richtlijnen

(deels in ontwikkeling)
Richtlijnen met preventieve

activiteiten*
AJN-JGZ 22 6
KNGF 17 7
KNMP/WINAp 9 2
KNOV 3 2
LEVV 2 2
NHG 87 37
NIP 2 1
NVAB 20 9
NVAVG 8 0
NVVA** 11 6
NVZA 15 0
Orde*** 86 38
Sting** 7 2
Vilans** 1 1
WIP 2 2
 
CBO 134 35
CVZ 8 1
Gezondheidsraad 185 35
NIVEL 4 0
RIVM**** 1 1
Trimbos 9 0
TNO 1 1
 
Totalen 634 188
 
* De lijst van richtlijnen per organisatie is opgenomen in bijlage 3. 
** Deel richtlijnen niet vrij toegankelijk. 
*** Deels overlap met CBO richtlijnen. 
**** In zijn algemeenheid: preventie van infectie(ziekten). 
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Prioritering van preventieve activiteiten 
Om tot een prioriteitenlijst van de meest belangrijke preventieve activiteiten in de zorg te 
komen kunnen verschillende afwegingen gemaakt worden. Tijdens een bijeenkomst met 
inspecteurs van IGZ zijn drie criteria vastgesteld op basis waarop prioriteiten gesteld 
kunnen worden in de lijst met preventieve activiteiten In bijlage 4 staat per preventieve 
activiteit vermeld of deze voldoet aan elk van deze criteria. Hieronder worden de drie 
criteria toegelicht en wordt per criterium samengevat welke preventieve activiteiten 
hieraan voldoen. 
 
Criterium 1: De prioriteiten van de overheid op het gebied van preventie 
Het ministerie van VWS heeft in de nota “Gezond zijn, gezond blijven” [2] aangegeven 
dat de overheid prioriteit geeft aan het voorkomen, respectievelijk uitstellen, van ziekten 
door maatregelen op het gebied van leefstijl, voeding en beweging. De door VWS 
vastgestelde themagebieden zijn: roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht 
(bewegen en voeding), diabetes mellitus en depressie. Acht preventieve activiteiten 
komen overeen met de prioriteiten van het ministerie van VWS: 
1) Stoppen met roken, respectievelijk behandeling tabaksverslaving; 
2) Gewichtsreductie (middels gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en minder 

alcoholgebruik); 
3) Preventie van hart- en vaatziekten met medicatie (o.a. bij patiënten met diabetes 

mellitus); 
4) Opsporing en preventieve behandeling van personen met een hoog risico op hart- en 

vaatziekten, diabetes mellitus of chronische nierziekte; 
5) Voldoende vochtinname (o.a. ter preventie van dehydratie bij patiënten met diabetes 

mellitus); 
6) Preventie van (complicaties van) diabetes mellitus; 
7) Terugvalpreventie (o.a. bij depressie); 
8) Preventie van depressie (middels cursussen). 
 
De eerste twee activiteiten zijn algemene leefstijladviezen. De resterende zes activiteiten 
zijn meer ziektegericht, respectievelijk gericht op specifieke groepen patiënten.  
 
Criterium 2: Risicofactoren van ziekten, die tot de grootste ziektelast leiden. 
Preventie is gericht op het voorkomen van aandoeningen door het beïnvloeden van risico-
factoren van deze aandoeningen. Door beïnvloeding van risicofactoren van aandoeningen 
die tot een grote ziektelast leiden, kan er bij een grote groep mensen gezondheidswinst 
behaald worden. De informatie over risicofactoren die tot de grootste ziektelast leiden in 
de Nederlandse bevolking is ontleend aan de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 
(VTV) 2006 [1], en is samengevat in bijlage 5. De risicofactoren met de grootste 
ziektelast zijn: roken, slechte voeding (te veel verzadigd vet, te weinig fruit, te weinig 
groente en te weinig vis), lichamelijke inactiviteit, alcoholgebruik, overgewicht, verhoogd 
cholesterol en verhoogde bloeddruk. Vier van de 77 geïdentificeerde preventieve 
activiteiten waren gericht op deze risicofactoren:  
1) Stoppen met roken, respectievelijk behandeling tabaksverslaving; 
2) Gewichtsreductie (middels gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en minder 

alcoholgebruik); 
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3) Preventie van hart- en vaatziekten met medicatie (o.a. bij patiënten met diabetes 
mellitus); 

4) Opsporing en preventieve behandeling van personen met een hoog risico op hart- en 
vaatziekten, diabetes mellitus of chronische nierziekte. 

 
De risicofactoren van ziekten die tot de grootste ziektelast leiden zijn leefstijlfactoren en 
risicofactoren voor hart- en vaatziekten (verhoogd cholesterol en verhoogde bloeddruk), 
die behandelbaar zijn met geneesmiddelen. 
 
Criterium 3: De meest frequent voorkomende aandoeningen 
Door preventie van het ontstaan van de meest frequent voorkomende aandoeningen in 
Nederland kan er in een groot deel van de Nederlandse bevolking gezondheidswinst 
behaald worden. De meest voorkomende aandoeningen staan vermeld in bijlage 6. De 
meest voorkomende aandoeningen (> 100.000 Nederlanders) zijn: constitutioneel 
eczeem, beroerte, hartfalen, osteoporose, reumatoïde artritis, angststoornissen, verstande-
lijke handicap, dementie, contacteczeem, artrose, coronaire hartziekten, diabetes mellitus, 
gezichtsstoornissen, ouderdoms- en lawaaidoofheid, astma, depressie, COPD en nek- en 
rugklachten. 
In totaal voldoen 22 van de 77 geïdentificeerde preventieve activiteiten aan het criterium 
dat deze het ontstaan, respectievelijk verergering van deze aandoeningen voorkomen.  
1) Stoppen met roken, respectievelijk behandeling tabaksverslaving; 
2) Gewichtsreductie (door middel van gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging 

en minder alcoholgebruik); 
3) Preventie van hart- en vaatziekten met medicatie (o.a. bij patiënten met diabetes 

mellitus); 
4) Opsporing en preventieve behandeling van personen met een hoog risico op hart- en 

vaatziekten, diabetes mellitus of chronische nierziekte; 
5) Voldoende vochtinname (o.a. ter preventie van dehydratie bij patiënten met diabetes 

mellitus); 
6) Preventie van (complicaties van) diabetes mellitus; 
7) Terugvalpreventie (o.a. bij angststoornissen en depressie); 
8) Preventie van depressie (middels cursussen); 
9) Preventie van osteoporose (bij gebruik prednison of bij intreden overgang); 
10) Preventie van complicaties door gebruik NSAID's (o.a. bij gewrichtsklachten); 
11) Preventie van decubitus (o.a. bij beroerte); 
12) Valpreventie (o.a. bij osteoporose); 
13) Hygiëne en infectiepreventie (o.a. bij operaties van heup en knie); 
14) Trombosepreventie (bij operaties); 
15) Preventief dragen van een elastische kous voor verbeteren veneuze terugvloed; 
16) Preventie van diepe veneuze trombose en longembolie door ontraden gebruik 

combinatiepil (anticonceptie); 
17) Preventie verslikpneumonieën bij patiënten met slikstoornissen (o.a. bij beroerte); 
18) Preventie van eczeem; 
19) Preventieve geluidsbeschermende maatregelen; 
20) Preventie van handoedeem (bij beroerte); 
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21) Preventie rugklachten; 
22) Secundaire preventie van COPD. 
 
Samengevat kwamen acht van de 77 (10,4%) geïdentificeerde preventieve activiteiten 
overeen met de prioriteiten van het Ministerie van VWS, vier preventieve activiteiten 
voldeden aan het criterium van preventie van ziekten met de hoogste ziektelast (5,2%) en 
22 activiteiten voldeden aan het criterium van preventie van de meest frequent voor-
komende ziekten (28,6%). Meer dan twee derde van de lijst van 77 preventieve activi-
teiten in de zorg voldeed aan geen van deze drie criteria. Vier activiteiten voldeden aan 
alle drie criteria, 8 activiteiten voldeden aan twee van de drie criteria en 14 activiteiten 
voldeden aan één van de drie criteria. De 22 preventieve interventies, die minimaal aan 
één van de drie criteria voldoen vormen de uiteindelijke prioriteitenlijst. 
 
Risico’s verbonden aan een preventieve activiteit 
Naast het prioriteren van de preventieve activiteiten met behulp van de hierboven be-
schreven criteria zijn de risico’s die verbonden zijn aan de uitvoering van de preventieve 
interventie een aandachtspunt. Enerzijds gaat het dan om risico’s verbonden aan de 
uitvoering van de preventieve activiteit zelf, anderzijds om de “schade” door het achter-
wege laten van deze preventieve activiteit. In bijlage 4 zijn voor de preventieve activi-
teiten die voldoen aan minimaal één van de drie eerder genoemde criteria aangegeven 
welke risico’s aan deze preventieve activiteiten zijn verbonden. Deze risico’s zijn waar 
mogelijk gebruikt bij het opstellen van een prioriteitsvolgorde. 
 
Prioriteiten per IGZ programma 
Als basis voor de prioriteitenlijst dienen de 22 preventieve activiteiten die aan minimaal 
een van de drie vastgestelde criteria voldeden. Deze activiteiten zijn vervolgens beoor-
deeld op hun relevantie voor de diverse IGZ-programma’s met name op basis van de 
relevantie voor de betreffende patiëntenpopulaties, respectievelijk zorgsettings. Een 
samenvattend overzicht per IGZ-programma is opgenomen in bijlage 7. 
 
Alle IGZ-programma’s 
De vier preventieve activiteiten die aan alle drie selectiecriteria voldoen zijn dermate 
‘generiek’ dat deze op alle IGZ-programma’s van toepassing zijn en deel uitmaken van de 
prioriteitenlijst in elk programma. Om herhaling te voorkomen worden deze daarom hier 
eerst weergegeven; de geprioriteerde preventieve activiteiten per programma vormen dus 
een programma-specifieke aanvulling hierop: 
1) Stoppen met roken, respectievelijk behandeling tabaksverslaving; 
2) Gewichtsreductie (door middel van gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging 

en minder alcoholgebruik); 
3) Preventie van hart- en vaatziekten met medicatie (o.a. bij diabetes mellitus); 
4) Opsporing en preventieve behandeling van personen met een hoog risico op hart- en 

vaatziekten, diabetes mellitus of chronische nierziekte. 
 
Dit zijn dus de vier preventieve activiteiten waar zowel qua prevalentie als ziektelast het 
meest ‘te halen’ valt en die bovendien geprioriteerd zijn in de Preventienota. Op grond 
van de tot dusver bekeken criteria is dit dus de absolute top-4. In bijlage 4 is verder 
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gesignaleerd dat het achterwege laten of onvoldoende uitvoeren van deze interventies 
leidt tot meer verloren levensjaren, langer leven met chronische ziektes en een expansie 
van morbiditeit. Risico’s bij het wel uitvoeren van deze activiteiten zijn bij de eerste twee 
(leefstijladviezen) nauwelijks aanwezig. Bij de derde en de vierde activiteit speelt het 
risico van bijwerking van geneesmiddelen. 
 
De eerste twee activiteiten betreffen de bevordering van een gezonde leefstijl; dit geldt 
voor de gehele algemene bevolking, ongeacht of zij gebruik maken van gezondheidszorg. 
De preventieve activiteiten betreffende de opsporing en preventieve behandeling van 
hoog-risicogroepen (al of niet door het lijden aan bijvoorbeeld diabetes mellitus) vormen 
in feite een vervolgstap in de bevordering van een gezonde leefstijl, door na het vast-
stellen van een verhoogd risico een behandeling aan te bieden, medicamenteus (bijvoor-
beeld in de vorm van bloeddrukverlagende medicatie of cholesterolverlagende middelen) 
en niet-medicamenteus (bijvoorbeeld in de vorm van de z.g. Beweegkuur). 
 
Omdat deze preventieve activiteiten vaak in samenhang als één “pakket” worden uit-
gevoerd (zoals bijvoorbeeld in het kader van het z.g. Preventieconsult dat in de loop van 
2009 in de huisartsenzorg zal worden geïntroduceerd), ligt het voor de hand om ook het 
toezicht op deze activiteiten, voor zover deze in zorgsettings plaatsvinden, te clusteren. 
Ook zouden de methoden om informatie te verzamelen over de mate van implementatie 
van deze activiteiten op elkaar afgestemd kunnen worden tussen de verschillende IGZ-
programma’s. Gefaseerd toezicht ligt voor deze preventieve activiteiten het meest voor de 
hand. Voorbeelden van indicatoren voor gefaseerd toezicht zijn: het aantal rokers aan wie 
een (al of niet medicamenteuze) stop-roken interventie is aangeboden, het aantal personen 
met een hoog risico op hart- en vaatziekten dat onder behandeling is van een diëtist, of 
het aantal personen met diabetes mellitus dat cholesterolverlagende medicatie gebruikt. 
 
IGZ-Programma Eerstelijnszorg (3) 
Prioriteiten 
De eerstelijns zorg is het eerste contactpunt met de gezondheidszorg. Eerstelijns zorg 
betreft voor een groot deel zorg voor gezonde mensen, aangezien iedere Nederlander staat 
ingeschreven bij een huisarts. De eerstelijnszorg speelt dan ook een belangrijke rol bij 
primaire preventie, oftewel het voorkomen van aandoeningen. Bij het stellen van priori-
teiten is ermee rekening gehouden dat de Arbo-zorg ook onder dit programma valt en dat 
de primaire preventie van psychische klachten is opgevoerd bij het programma Geeste-
lijke gezondheidszorg (9), maar ook zeker van toepassing is bij het programma Eerste-
lijnszorg. 
Naast de eerder genoemde top-4 zijn de volgende preventieve activiteiten met name voor 
de populatie in de eerstelijns zorg van belang: 
1) Preventie van (complicaties van) diabetes mellitus; 
2) Preventie van eczeem; 
3) Preventieve geluidsbeschermende maatregelen; 
4) Preventie van rugklachten. 
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Van deze vier komt alleen de eerste (preventie van diabetes mellitus) voor in de priori-
teiten van het Ministerie van VWS. De andere drie zijn geselecteerd op basis het 
criterium van frequent voorkomende aandoeningen. Op basis van ingeschatte risico’s bij 
het achterwege laten of juist wel uitvoeren van deze activiteiten (bijlage 4) is geen 
volgorde in de prioritering aan te brengen. 
 
Preventie in de eerstelijnszorg betreft voor een groot deel gezonde mensen, wat betekent 
dat het hier over bijna de hele Nederlandse populatie gaat. Daarnaast gaat het om patiën-
ten met een aandoening die (grotendeels) in de eerstelijns gezondheidszorg wordt 
behandeld. Het gaat om grote aantallen zorgaanbieders (zoals circa 4.600 huisartsen-
praktijken waarin ruim 8.000 huisartsen werkzaam zijn, circa 4.700 fysiotherapieprak-
tijken waarin ruim 13.000 fysiotherapeuten werkzaam zijn, 1.200 apotheken etc.). Dit 
heeft gevolgen voor de methode van toezicht door IGZ op deze preventieve activiteiten, 
waarbij gefaseerd toezicht de meest voor de hand liggende methode is. Voorbeelden van 
indicatoren zijn het percentage patiënten met diabetes mellitus met macrovasculaire 
complicaties, het percentage mensen met recidiverend contacteczeem of recidiverende 
rugklachten. Ook is het mogelijk om op het niveau van de zorgverlener informatie te 
verzamelen over procesindicatoren, bijvoorbeeld over het gebruik van voorlichtings-
folders. Dergelijke indicatoren zijn opgenomen in de uniforme basisset van indicatoren 
voor het gefaseerde toezicht op de huisartsenzorg. 
 
Bespreking 
Tijdens de bespreking met de inspecteurs kwam naar voren dat drie van de vier generieke 
preventieve activiteiten ‘algemene preventie’ betreffen, hetgeen in het verleden geen 
belangrijk speerpunt in de eerstelijns zorg is geweest. Hierin is sinds een aantal jaren wel 
een kentering te bespeuren. Preventie van hart- en vaatziekten door behandeling met 
medicatie rekenen huisartsen zeker tot hun takenpakket. Overigens vindt in de huisarts-
praktijk al jaren programmatische preventie plaats (influenza-vaccinatie en screening op 
baarmoederhalskanker); deze activiteiten vallen onder het IGZ-programma Gezondheids-
bescherming (2). 
 
Huidige relevante preventieve activiteiten die niet op de prioriteitenlijst vermeld zijn, 
betreffen de consultatiebureaus voor ouderen en preventie van kindermishandeling (deze 
laatste activiteit valt overigens onder het IGZ-programma Gezondheidsbevordering (1)). 
 
Binnen het programma Eerstelijnszorg vindt momenteel nog geen systematisch toezicht 
plaats op preventieve activiteiten; wel is een uniforme basisset van indicatoren voor ge-
faseerd toezicht op de huisartsenzorg nagenoeg gereed. 
 
Programma Specialistische somatische zorg (4) 
Prioriteiten 
Binnen de specialistische zorg worden voornamelijk patiënten behandeld die al een 
aandoening hebben. Behandeling vindt meestal poliklinisch plaats, en soms middels een 
opname. Binnen dit programma ligt de nadruk op het voorkomen van andere aan-
doeningen (comorbiditeit) naast de primaire ziekte, respectievelijk het voorkomen van 
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verergering van de primaire ziekte. Dit leidt dan tot de volgende selectie van preventieve 
activiteiten naast de eerder genoemde top-4: 
1) Voldoende vochtinname (o.a. ter preventie van dehydratie bij patiënten met diabetes 

mellitus); 
2) Preventie van (complicaties van) diabetes mellitus; 
3) Preventie van osteoporose (bij gebruik prednison of bij intreden overgang); 
4) Preventie van complicaties door gebruik NSAID's (o.a. bij gewrichtsklachten); 
5) Preventie van decubitus (o.a. bij beroerte); 
6) Hygiëne en infectiepreventie (o.a. bij operaties van heup en knie); 
7) Trombosepreventie (bij operaties); 
8) Preventief dragen van een elastische kous voor verbeteren veneuze terugvloed; 
9) Preventie van diepe veneuze trombose en longembolie door ontraden gebruik combi-

natiepil (anticonceptie); 
10) Preventie verslikpneumonieën bij patiënten met slikstoornissen (o.a. bij beroerte); 
11) Preventie van handoedeem (bij beroerte); 
12) Secundaire preventie COPD. 
 
De preventieve activiteiten zijn geordend op basis van de prevalentie van de respectie-
velijke aandoeningen. De eerste twee activiteiten zijn ook de prioriteiten van het Ministe-
rie van VWS. Op basis van ingeschatte risico’s (bijlage 4) is geen verdere ordening aan te 
brengen. 
 
Het toezicht op preventieve activiteiten binnen dit programma zal met name gericht zijn 
op de ziekenhuissetting. Voor gefaseerd toezicht kan gebruik gemaakt worden van be-
staande gegevens, bijvoorbeeld over de incidentie van co-morbiditeit of complicaties bij 
de betreffende aandoeningen (bijvoorbeeld complicaties van diabetes mellitus), respectie-
velijk verrichtingen (bijvoorbeeld trombose na operatie), maar ook kan gekeken worden 
naar het aantal ziekenhuisopnames, het aantal heropnames en de ligduur bij een speci-
fieke opname-, resp ontslagdiagnose. Privéklinieken nemen niet altijd deel aan landelijke 
registraties; dit kan een reden zijn om het toezicht op preventieve activiteiten daar anders 
vorm te geven. 
 
Bespreking 
Bij de bespreking met de inspecteurs werd de voorgestelde prioritering onderschreven. 
Preventie van ondervoeding is binnen de specialistische somatische zorg een speerpunt en 
zou aan de lijst kunnen worden toegevoegd. 
 
Het ligt voor de hand om een aantal van de geprioriteerde preventieve activiteiten te 
clusteren tot ‘preventie van hart- en vaatziekten’. De inspecteurs schatten in dat toezicht 
op preventie van hart- en vaatziekten in specialistische zorgsettings stimulerend kan 
werken op de implementatie daarvan en op de compliance aan de betreffende richtlijnen. 
De IGZ zou speciaal aandacht kunnen besteden aan stoppen-met-roken-programma’s 
zoals die door ziekenhuizen worden aangeboden. 
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Programma Gehandicaptenzorg (5) 
Prioritering 
Gehandicapten zijn in het algemeen minder mobiel dan niet-gehandicapten en hebben 
specifieke gezondheidsklachten. Zo is overgewicht een probleem, maar ook decubitus en 
valincidenten. Naast de genoemde top-4 van preventieve activiteiten lijken de volgende 
preventieve activiteiten het meest relevant voor gehandicapten, respectievelijk de 
instellingen voor gehandicaptenzorg: 
1) Preventie van decubitus (o.a. bij beroerte); 
2) Valpreventie (o.a. bij osteoporose); 
3) Hygiëne en infectiepreventie (o.a. na operaties van heup en knie); 
4) Preventie seksueel misbruik. 
 
Deze preventieve activiteiten zijn geen van alle genoemd als prioriteit door het Ministerie 
van VWS. De volgorde is gebaseerd op de prevalentie van de betreffende aandoeningen. 
Op basis van de risico’s die verbonden zijn aan de preventieve activiteiten is geen nadere 
ordening te maken. 
 
Alvorens gefaseerd toezicht kan plaatsvinden, zullen gegevens verzameld moeten worden 
binnen bijvoorbeeld revalidatiecentra en centra voor mensen met een verstandelijke 
handicap. Indicatoren zouden kunnen zijn het aantal gevallen met decubitus bij mensen 
met een beroerte of het aantal valincidenten bij mensen die problemen hebben met lopen. 
Ook de monitoring van incidenten (bijvoorbeeld t.a.v. meldingen van seksueel misbruik) 
kan nuttig zijn voor het toezicht. 
 
Bespreking 
Uit de bespreking met de inspecteurs werd duidelijk dat preventieve activiteiten die de 
leefstijl van gehandicapten betreffen (gericht op stoppen met roken en gewichtsreductie) 
door deze doelgroep wellicht niet als hoogste prioriteit beleefd worden in het licht van de 
door hen ervaren kwaliteit van leven; maatregelen ter bevordering van een gezonde 
leefstijl worden door gehandicapten mogelijk als een beperking ervaren. Geopperd werd 
dat dit wel onderwerp van discussie in deze zorgsector zou moeten zijn. 
 
Wat betreft het toezicht op deze preventieve activiteiten worden valincidenten en seksueel 
misbruik momenteel als incidenten gemeld; de preventie van valincidenten en van 
seksueel misbruik zouden onder thematisch toezicht moeten vallen. Beide thema’s 
worden overigens door de sector zelf als prioritaire preventieve activiteiten genoemd in 
het “Zorg voor beter” programma. Preventie van decubitus en hygiëne en infectie-
preventie zijn momenteel in de gehandicaptenzorg geen onderwerp van systematisch 
toezicht door de IGZ.  
 
Programma Ouderenzorg (6) en Programma Zorgverlening thuis (7) 
Prioriteiten 
De programma’s Ouderenzorg en Zorgverlening thuis worden hier tezamen besproken 
vanwege de grote overlap van de patiëntenpopulaties en het morbiditeitspatroon. Het 
betreft hier (specialistische) zorg aan ouderen met vaak meerdere (chronische) aan-
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doeningen. Van de lijst van 22 geprioriteerde preventieve interventies zijn, naast de 
eerder genoemde top-4, de onderstaande interventies voor deze programma’s van belang: 
1) Preventie van osteoporose (bij gebruik prednison of bij intreden overgang); 
2) Preventie van decubitus (o.a. bij beroerte); 
3) Valpreventie (o.a. bij osteoporose); 
4) Preventief dragen van een elastische kous voor verbeteren veneuze terugvloed; 
5) Preventie verslikpneumonieën bij patiënten met slikstoornissen (o.a. bij beroerte). 
 
Geen van deze activiteiten worden genoemd in de nota “Gezond zijn, gezond blijven” van 
het Ministerie van VWS; ordening vond plaats op grond van de prevalentie van de 
respectievelijke aandoeningen. 
 
In de programma’s Ouderenzorg en Zorgverlening thuis zal de wijze van toezicht 
vergelijkbaar zijn met het programma Gehandicaptenzorg, alleen zal hier het toezicht met 
name plaatsvinden in bijvoorbeeld verzorgingshuizen of bij patiënten thuis. Voor het 
toezicht door de IGZ is informatie over het optreden van de betreffende ziekten, 
respectievelijk complicaties noodzakelijk; hiervan kunnen indicatoren worden afgeleid 
voor gefaseerd toezicht. Daarnaast is het mogelijk om informatie over procesindicatoren 
te verkrijgen bij verpleegkundigen en verzorgenden in verzorgingshuizen en bij thuis-
zorginstellingen. 
 
Bespreking 
Zoals al opgemerkt ten aanzien van gehandicapten, geldt ook voor de ouderenzorg en – in 
mindere mate – de thuiszorg de vraag of de algemene preventie-activiteiten die de leefstijl 
van ouderen betreft de hoogste prioriteit moeten hebben. De effectiviteit van leefstijl-
interventies op (zeer) hoge leeftijd is op zijn minst discutabel, maar leefstijlinterventies 
kunnen daarentegen als beperking worden ervaren en daardoor een sterke impact hebben 
op de ervaren kwaliteit van leven. De wijze waarop deze leefstijlinterventies worden 
aangeboden, respectievelijk geïmplementeerd is daarbij van cruciaal belang. 
 
De inspecteurs onderschrijven het belang van de vijf geprioriteerde preventieve activi-
teiten voor deze twee programma’s. Drie onderwerpen worden daarbij gemist: preventie 
van ondervoeding, preventie van depressie (zowel bij ouderen als bij mantelzorgers) en 
preventie van de schadelijke gevolgen van polyfarmacie. Indien een verdere prioritering 
zou moeten worden aangebracht, zou onderscheid gemaakt moeten worden tussen de 
intramurale en extramurale setting. Intramuraal zou het bevorderen van lichaams-
beweging en preventie van depressie prioriteit moeten krijgen. Meer lichaamsbeweging 
heeft op meerdere fronten gunstige effecten, zoals preventie van vallen, van osteoporose 
en van overgewicht, en mogelijk ook van depressie. 
Extramuraal zou de nadruk moeten liggen op valpreventie en preventie van de schadelijke 
gevolgen van polyfarmacie. 
 
De rol van toezicht door de IGZ bij het bevorderen van deze preventieve activiteiten in de 
ouderenzorg en thuiszorg is nog niet uitgekristalliseerd. 
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Programma Geestelijke gezondheidszorg (9) 
Prioriteiten 
Binnen het programma geestelijke gezondheidszorg valt de zorg voor mensen met 
psychische klachten en stoornissen. Het is bij het vaststellen van een prioriteitenlijst 
daarom logisch om prioriteit te geven aan de preventieve activiteiten die gericht zijn op 
de psyche. Naast de eerder genoemde top-4 van preventieve activiteiten zijn de volgende 
preventieve interventies relevant voor de geestelijke gezondheidszorg: 
1) Terugvalpreventie (o.a. bij angststoornissen en depressie); 
2) Preventie van depressie (middels cursussen). 
 
Beide preventieve activiteiten worden genoemd in de nota “Gezond zijn, gezond blijven” 
van het Ministerie van VWS. 
 
Voor toezicht op preventie in de GGZ zal de behandeling door eerstelijns en tweedelijns 
psychologen en psychiaters gemonitord dienen te worden. Hiervoor zouden informatie-
systemen van deze behandelaars gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de prevalentie 
van depressie vast te stellen en het klinisch beloop van de aandoening te monitoren om 
terugvallen in kaart te brengen. Daarnaast zou informatie bij de beroepsbeoefenaren 
verkregen kunnen worden over het aanbod aan preventieve zorg (bijvoorbeeld cursussen) 
en het gebruik daarvan.  
 
Bespreking 
Bij de bespreking van de prioriteiten voor de GGZ-sector wordt door de inspecteurs de 
nadruk gelegd op het stoppen-met-roken, respectievelijk behandeling van tabaks-
verslaving, omdat relatief veel patiënten met psychische problemen roken. Daarnaast 
dient zeker ook aandacht besteed te worden aan preventie van het gebruik van soft drugs. 
Preventieve activiteiten die niet in de prioriteitenlijst voorkomen zijn preventie van 
suïcide, preventie van schadelijke gevolgen van medicatie en preventie van Internet-
verslaving. 
 
Voor toezicht op preventieve activiteiten door de IGZ is het van belang zich te realiseren 
dat de preventie van psychische problemen onder de Wet Maatschappelijke Opvang valt, 
en daarmee buiten de verantwoordelijkheid van de IGZ valt. 
 
Het IGZ-toezicht zou kunnen aansluiten bij bestaande activiteiten binnen de IGZ ter 
verbetering van de diagnostiek en behandeling van depressie (“Clinical logics 
Depressie”) en bij ziekenhuizen die specifieke zorgtrajecten voor patiënten met een 
postnatale depressie aanbieden. 
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4 Discussie 
 
 
 
Samenvattend wordt preventie van hart- en vaatziekten bij “gezonden”, bij hoog-risico-
groepen en bij patiënten met diabetes mellitus middels leefstijlinterventies (voeding, 
roken, alcoholgebruik, lichaamsbeweging) als belangrijke prioriteit onderschreven voor 
de meeste programma’s. Daarbij dient aangetekend te worden dat het belang van leef-
stijlinterventies bij specifieke groepen (gehandicapten, ouderen) moet worden afgewogen 
tegen de impact daarvan op de door hen ervaren kwaliteit van leven. 
De – op basis van objectieve criteria – geselecteerde preventieve activiteiten per IGZ-
programma worden in het algemeen onderschreven en zijn aangevuld met prioritaire 
preventieve activiteiten die in de betreffende sectoren hoog op de agenda staan. 
De rol van toezicht door de IGZ ter bevordering van de implementatie van deze 
preventieve activiteiten is voor de meeste IGZ-programma’s nog niet uitgekristalliseerd. 
 
De inventarisatie van evidence-based preventieve activiteiten via richtlijnen gepubliceerd 
op websites op het Internet kan hebben geleid tot een selectie van preventieve activiteiten, 
bijvoorbeeld omdat instellingen onderling kunnen verschillen in hun beleid om richtlijnen 
online beschikbaar te stellen. Een aanvullende systematische zoekactie in de weten-
schappelijke literatuur zou dit ondervangen kunnen hebben; binnen het bestek van dit 
onderzoek was dat echter niet haalbaar. Via het aanschrijven van inhoudsdeskundigen is 
de lijst van richtlijnen die preventieve activiteiten omvatten verder aangevuld. Een 
grotere respons van de inhoudsdeskundigen zou mogelijk nog meer richtlijnen hebben 
opgeleverd. 
 
Bij het selecteren van preventieve activiteiten voor deze verkenning is bewust het 
onderscheid tussen z.g. primaire, secundaire en tertiaire preventie losgelaten. Behalve dat 
deze termen geleidelijk aan vervangen worden door universele preventie (gericht op de 
algemene bevolking), selectieve preventie (gericht op risicogroepen) en geïndiceerde 
preventie (gericht op personen met voorstadia van de te voorkómen aandoening), leek het 
ons geen toegevoegde waarde hebben. Men zou kunnen denken dat het bij preventie in de 
zorg per definitie om tertiaire preventie gaat, de doelgroep betreft immer patiënten 
(mensen met een ziekte). Het kan echter ook bij deze populatie gaan over primaire 
preventie van ziekten waaraan zij niet lijden. Om deze reden is een verdere indeling in 
preventieve activiteiten niet toegepast. 
 
Wanneer we de geprioriteerde preventieve activiteiten overzien is duidelijk dat een aantal 
van deze ook andere sectoren dan de gezondheidszorg betreft. Leefstijlgerelateerde 
preventie raakt bijvoorbeeld ook de voedingsindustrie, bij preventie van rugklachten dient 
bijvoorbeeld de bouwsector betrokken te worden. Bij het vormgeven van het IGZ-
programma ter bevordering van de toepassing van evidence based preventieve activiteiten 
zal nagedacht moeten worden tot hoever de verantwoordelijkheid van de IGZ zich 
uitstrekt. 
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Deze verkenning biedt goede aanknopingspunten voor het verder ontwikkelen van de rol 
van de IGZ bij het toezicht op preventieve activiteiten in de diverse zorgsettings. Het is 
duidelijk op welke preventieve activiteiten het toezicht zich in eerste instantie dient te 
richten. De objectieve criteria voor de selectie van deze activiteiten worden door de 
inspecteurs breed onderschreven. De mate waarin de risicofactor- en leefstijlgerelateerde 
activiteiten plaatsvinden in de diverse zorgsettings lenen zich goed voor het toezicht door 
de IGZ. Voor de vormgeving van het toezicht zou gebruik gemaakt kunnen worden van 
ervaringen die zijn opgedaan in de vorm van ‘best practices’ in de openbare gezondheids-
zorg en het toezicht van de IGZ daarop in de IGZ-programma’s Gezondheidsbevordering 
(1) en Gezondheidsbescherming (2). Aan toezicht op de leefstijlgerelateerde preventieve 
activiteiten in de Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg en Thuiszorg, dient een discussie 
vooraf te gaan over de wenselijkheid en effectiviteit van dergelijke interventies, 
respectievelijk de wijze waarop deze worden aangeboden, in het licht van de ervaren 
kwaliteit van leven van de respectievelijke doelgroepen. De wijze waarop het toezicht op 
preventieve activiteiten vorm gegeven kan worden zal verschillen naar gelang de aard van 
de preventieve activiteit en de setting. Voor een deel van de geprioriteerde activiteiten 
zijn reeds toezichtinstrumenten voorhanden, bijvoorbeeld indicatoren die informatie 
geven over de mate van implementatie of de omvang van ongewenste uitkomsten.  
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Bijlage 1: Beroeps- en koepelorganisaties (raadpleging 
websites) 

 
 
Beroeps- en koepelorganisaties: 
Actiz Organisatie van zorgondernemers 
AJN-JGZ: Jeugdgezondheidszorg Artsen / Jeugdgezondheidszorg Nederland 
KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie 
KNMP/WINAp: Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Bevordering der 

Pharmacie/Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers 
KNOV:  Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 
LEVV: Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging 
LVE: Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen 
NHG: Nederlands Huisartsen Genootschap 
NFU: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
NIP: Nederlands Instituut van Psychologen 
NMT: Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde 
NVAB: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfskunde 
NVAVG: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten 
NVMW Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 
NVSG: Nederlandse Vereniging voor Sociale Geriatrie 
NVVA: De beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters 
NVvP: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
NVZ: Vereniging van Ziekenhuizen 
NVZA: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers 
 
Orde van Medisch Specialisten: 
Sting: Landelijke beroepsvereniging verzorging en Zorgprojecten 
VGCt: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie 
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
Vilans 
VVGN: Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland 
V&VN: Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
WIP: Werkgroep Infectie Preventie 
 
Kennisinstituten: 
CBO: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 
CVZ: College voor zorgverzekeringen 
Gezondheidsraad 
IQ healthcare 
NIVEL: Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg 
RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Trimbos: Landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, ver-

slavingszorg en maatschappelijke zorg 
TNO: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek 
VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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Bijlage 2: Aangeschreven organisaties 
 
Aangeschreven organisaties: 
Actiz: Organisatie van zorgondernemers 
CBO: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 
CVZ: College voor zorgverzekeringen 
IQ healthcare 
KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie 
KNMP/WINAp: Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Bevordering der 

Pharmacie/Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers 
KNOV:  Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 
LEVV: Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging 
LVE: Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen 
NHG: Nederlands Huisartsen Genootschap 
NIP: Nederlands Instituut van Psychologen 
NMT: Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde 
NVAVG: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten 
NVVA: De beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters 
NVvP: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
NVZ: Vereniging van Ziekenhuizen 
Orde van Medisch Specialisten 
RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2x) 
TNO: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek 
Trimbos: Landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, 

verslavingszorg en maatschappelijke zorg 
V&VN:  Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
Vilans 
VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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Bijlage 3: Richtlijnen met preventieve activiteiten 
 
 
 
AJN-JGZ 
1. Depressie bij jeugd (Concept) 
2. Richtlijn ter preventie van wiegendood 
3. Secundaire Preventie Kindermishandeling 
4. Vaccinaties bij kinderen 
5. Vroegtijdige Opsporing van Aangeboren Hartafwijkingen 0-19 jaar 
6. Vroegtijdige Opsporing van Visuele Stoornissen 0-19 jaar 
 
KNGF 
1. Artrose heup-knie 
2. Beroerte 
3. Enkelletsel 
4. Hartrevalidatie 
5. Osteoporose 
6. Stress-urine-incontinentie 
7. Ziekte van Parkinson 
 
KNMP/WINAp 
1. NAN 2006 – Richtlijn 2 Farmaceutische zorg- en dienstverlening 
2. NAN 2006 – Richtlijn 6 Onderzoek en ontwikkeling 
 
KNOV 
1. Anemie in de eerstelijns verloskundige praktijk 
2. Hygiëne en infectiepreventie in de eerstelijns verloskundige praktijk 
 
LEVV 
1. Smetten (intertrigo) preventie en behandeling 
2. Tekort in zelfverzorging bij een verminderd gezichtsvermogen 
 
NHG 
1. Acute diarree 
2. Acuut coronair syndroom (ACS) 
3. Acuut hoesten 
4. Amenorroe 
5. Atriumfibrilleren 
6. Astma bij volwassenen 
7. Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct 
8. Cardiovasculair Risicomanagement  
9. CVA 
10. Constitutioneel Eczeem 
11. Decubitus 
12. Delier bij ouderen 
13. Dementie 
14. Diabetes mellitus type 2 
15. Diagnostiek en beleid bij stabiele angina pectoris (AP) 
16. Diepe veneuze trombose  
17. Duizeligheid 
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18. Enkeldistorsie 
19. Het soa-consult 
20. Hoofdpijn 
21. Influenzapandemie 
22. Jicht 
23. Maagklachten 
24. Osteoporose 
25. Otitis externa 
26. Otitis media acuta bij kinderen 
27. Perifeer arterieel vaatlijden 
28. Problematisch alcoholgebruik 
29. Reumatoïde artritis 
30. Slechthorendheid 
31. TIA 
32. Urinesteenlijden 
33. Ulcus cruris venosum 
34. Varices 
35. Virushepatitis en andere leveraandoeningen 
36. Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen 
37. Zwangerschap en kraamperiode 
 
NIP 
1. Werk en psychische klachten 
 
NVAB 
1. Astma en COPD 
2. Contacteczeem 
3. Diagnostiek en behandeling van volwassen cliënten met een depressie 
4. Influenza: preventie en outbreak control 
5. Ischemische hartziekten 
6. Preventie beroepsslechthorendheid 
7. Psychische klachten 
8. Rugklachten 
9. Zwangerschap/post partum 
 
NVVA 
1. Influenza preventie in verpleeghuizen en verzorgingshuizen 
2. Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen 
3. Probleemgedrag 
4. Slikproblemen 
5. Samenwerking en logistiek rond decubitus 
6. Urineweginfecties 
 
Orde van Medisch Specialisten 
1. Acute pancreatitis 
2. Acute primaire schouderluxatie: diagnostiek en behandeling 
3. Acuut leverfalen 
4. Antiretrovirale behandeling 
5. Behandeling van acute ontregeling van diabetes mellitus: Diabetische keto-acidose en 

hyperosmolair hyperglykemisch non-ketotisch syndroom (DKA-HHS) 
6. Behandeling van de liesbreuk 
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7. Behandeling van het mammacarcinoom 
8. Behandeling van patiënten met basaalcelcarcinoom 
9. Bloedtransfusie 
10. Cardiovasculair risicomanagement 
11. Chronisch hartfalen 
12. Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1 
13. Delirium 
14. Dermatomyositis, polymyositis en sporadische ‘inclusion body’-myositis 
15. Diabetes & Zwangerschap 
16. Diabetische Nefropathie Monitoring, diagnostiek en behandeling 
17. Diabetische Retinopathie 
18. Diabetische Voet 
19. Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit 
20. Diagnostiek en behandeling van ‘community-acquired’ pneumonie (CAP) 
21. Diagnostiek en behandeling van het carpale-tunnelsyndroom 
22. Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum 
23. Diagnostiek en behandeling van leptomeningeale metastasen van solide tumoren 
24. Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie 
25. Elektrolytstoornissen 
26. Ketenzorg COPD 
27. Lyme-borreliose 
28. Melanoom van de huid 
29. Mondholte- en Orofarynxcarcinoom 
30. NSAID-gebruik en preventie van Maagschade 
31. Organisatie en werkwijze op intensive care-afdelingen voor volwassenen in 

Nederland 
32. Postoperatieve pijnbehandeling 
33. Polyneuropathie 
34. Preventie van valincidenten bij ouderen 
35. Respiratoire Allergie 
36. Schildklierfunctiestoornissen 
37. Uveitis 
38. Varicella 
 
Sting 
1. Op weg naar normen voor Verantwoorde zorg 
2. Norm Verantwoorde zorg Thuis - juni 2006 
 
Vilans 
1. Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor 

verpleeghuisgeïndiceerden 
 
WIP 
1. Infectiepreventie in de tandartspraktijk 
2. Diverse richtlijnen met als doel preventie van infecties 
 
CBO 
1. Acute primaire schouderluxatie: diagnostiek en behandeling 
2. Aspecifieke lage rugklachten 
3. Ataxie van Friedreich 
4. Bacteriële meningitis 
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5. Behandeling van tabaksverslaving 
6. Cardiovasculair risicomanagement (zie ook NHG nr. 8) 
7. Consensus Hemofilie: behandeling en verantwoordelijkheid 
8. Constitutioneel eczeem 
9. Decubitus 
10. Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte 
11. Diagnostiek en Behandeling Cystic Fibrosis 
12. Diagnostiek en behandeling Oesofaguscarcinoom 
13. Diagnostiek en behandeling van heup- en knieartrose 
14. Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum 
15. Diagnostiek en behandeling van inflammatoire darmziekten bij volwassenen 
16. Diagnostiek en behandeling van inflammatoire darmziekten bij kinderen 
17. Diagnostiek en behandeling van kinderen met spastische Cerebrale Parese 
18. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen 
19. Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire 

Preventie Arteriële Trombose 
20. Erfelijke darmkanker 
21. Foto(chemo)therapie en systemische therapie bij ernstige chronische plaque psoriasis 
22. Het gebruik van vernevelapparaten in de thuissituatie: indicatiestelling, zorgproces, 

hulpmiddelen en organisatie 
23. Lymfoedeem 
24. Mammacarcinoom 
25. Mondholte- en orofarynxcarcinoom 
26. Hypofarynxcarcinoom 
27. Osteoporose 
28. Pijnmeting en Behandeling van pijn bij Kinderen 
29. Postoperatieve pijnbehandeling 
30. Preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, 

geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken 
31. Preventie van perioperatieve cardiale complicaties bij niet-cardiale chirurgie 
32. Preventie van perioperatieve pulmonale complicaties bij niet-pulmonale chirurgie bij 

patiënten met een verhoogd risico op pulmonale complicaties 
33. Scoliose bij neuromusculaire aandoeningen 
34. Urineweginfecties 
35. Voorzorgsmaatregelen bij jodiumhoudende contrastmiddelen 
 
CVZ 
1. Attentie voor incontinentie 
 
Gezondheidsraad 
1. Aidsbehandelcentra 
2. Algemene vaccinatie tegen meningokokken C en pneumokokken 
3. Anticonceptie voor mensen met een verstandelijke handicap 
4. Bestrijding van legionella 
5. Bijzondere interventies aan het hart 
6. Cholesterolverlagende therapie 
7. Decubitus 
8. Familiaire hypercholesterolemie en de Wet op de medische keuringen 
9. Gebruik van antivirale middelen en andere maatregelen bij een grieppandemie 
10. Het chronische-vermoeidheidssyndroom 
11. Hersenletsel bij boksers en voetballers 
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12. Intensive care rond de geboorte 
13. Maagklachten 
14. Microbiële risico’s van zwemmen in de natuur 
15. Natuur en gezondheid: Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk 

welbevinden 
16. Neonatale screening 
17. Normering van huidblootstelling op de werkplek 
18. Overgewicht en obesitas 
19. Prenatale screening (2): Downsyndroom, neuralebuisdefecten 
20. Programmatische vaccinatie van volwassenen 
21. Richtlijnen goede voeding 2006 
22. Richtlijn voor de vezelconsumptie 
23. Rijgeschiktheid van mensen met diabetes mellitus 
24. Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding 
25. Screenen op chlamydia 
26. Screening op type 2 diabetes 
27. Urine-incontinentie 
28. Vaccinatie tegen kinkhoest 
29. Vaccinatie van kinderen tegen hepatitis B 
30. Vergrijzen met ambitie 
31. Voedingsnormen calcium, vitamine D, thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur 

en biotine 
32. Voedingsnormen vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12 
33. Vroege opsporing van ijzerstapelingsziekte 
34. Wet bevolkingsonderzoek: CT-screening op longkanker 
35. Vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen en risicogroepen 
 
RIVM 
Verschillende protocollen voor preventie infectie(ziekten) 
 
TNO 
1. Ontwikkeling richtlijn arbeidsanamnese voor medisch specialisten 
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Bijlage 4: Lijst met preventieve activiteiten 
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Bijlage 5: Risicofactoren met de hoogste ziektelast 
 
 
 
Tabel B5.1: Procentuele bijdrage van belangrijke leefstijlfactoren en persoonsgebonden 

factoren aan ongezondheid (in procenten van het totale aantal jaarlijks 
verloren levensjaren, ziektejaarequivalenten (ZJE), DALY’s en kosten) in de 
populatie twintigplussers* 

 
 
 
 Verloren levensjaren (%)a ZJE (%)b DALY (%)b Kosten van ziekten (%)c

Roken 20,9 7,1 13,0 3,7 
Teveel verzadigd vet 0,9 0,6 0,8 0,2 
Te weinig fruit 3,9 1,4 2,4 0,8 
Te weinig groente 2,0 0,8 1,4 0,3 
Te weinig vis 3,3 1,7 2,3 0,9 
Lichamelijke inactiviteit 4,9 3,5 4,1 1,4 
Alcoholgebruik 2,7 5,4 4,5 0,4 
Overgewicht 5,8 12,7 9,7 2,0 
Verhoogd cholesterol 3,3 2,2 2,7 0,7 
Verhoogde bloeddruk 10,8 5,6 7,8 3,3 
 
* Deze tabel is overgenomen uit: VTV-2006. Bilthoven: RIVM, <http://www.vtv2006.nl> Gezondheid, 

preventie en zorg in Nederland\ Determinanten, 23 juni 2006. 
a. Percentage van totaal aan verloren levensjaren. 
b. Percentage van het totaal voor 71 aandoeningen die in het Chronische Ziekten Model zijn opgenomen. 
c. Percentage van alle kosten van ziekten. 
d. Inclusief alcoholafhankelijkheid bij meer dan matig alcoholgebruik. 
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Bijlage 6: Meest voorkomende aandoeningen in 
Nederland 

 
 
Tabel B6.1: Rangordening a van aandoeningen naar jaarprevalentie b (absoluut aantal 

gevallen); gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2003 
(gebaseerd op gegevens uit zorgregistraties)* 

 
3.000-10.000 10.000-30.000 30.000-100.000 100.000-300.000 300.000-1.000.000 >1.000.000 
1. Maag-

kanker 
2. Aids 
3. Slokdarm-

kanker 

1. Drugsafhanke-
lijkheid 

2. Ziekte van 
Parkinson 

3. Alcohol-
afhanke-
lijkheid 

4. Multiple 
sclerose 

5. Longkanker 
6. Non-Hodgkin 

lymfomen 

1. Inflammatoire 
darmziekten 

2. Borstkanker 
3. Epilepsie 
4. Aangeboren 

afwijkingen van 
het hart-
vaatstelsel 

5. Zweren van 
maag en twaalf-
vingerige darm 

6. Dikkedarm- en 
endeldarmkanker 

7. Prostaatkanker 
8. Huidkanker 
9. Aangeboren af-

wijkingen van 
het centrale 
zenuwstelsel 

10. Schizofrenie 

1. Constitutioneel 
eczeem 

2. Beroerte 
3. Hartfalen 
4. Osteoporose 
5. Reumatoïde 

artritis 
6. Angststoornissen 
7. Verstandelijke 

handicap 
8. Dementie 

1. Contacteczeem 
2. Artrose c 

3. Coronaire hart-
ziekten 

4. Diabetes mellitus 
5. Gezichtsstoornissend

6. Ouderdoms- en 
lawaaidoofheid 

7. Astma 
8. Depressie 
9. COPD 

1. Nek- en rug-
klachten 

 

* Deze tabel is overgenomen uit: Poos MJJC (RIVM). Welke ziekten hebben de hoogste prevalentie? In: 
Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 
<http://www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte\ Ziekten en aandoeningen, 15 juni 2006. 

a. Binnen elke kolom staat de aandoening met de hoogste prevalentie bovenaan. Niet meegenomen zijn 
enkele aandoeningen waarvoor geschikte prevalentiecijfers ontbraken of waarvoor prevalentiecijfers niet 
zinvol zijn. Dit zijn alle infectieziekten met uitzondering van aids en verder gedragsstoornissen, ADHD, 
autisme Down syndroom , vroeggeboorten, gezondheidsproblemen bij op tijd geborenen en acute lichame-
lijke letsels. Voor de prevalentie van dementie, multiple sclerose, beroerte en de ziekte van Parkinson zijn 
ook verpleeghuisgegevens gebruikt; voor schizofrenie zijn ook gegevens uit psychiatrische ziekenhuizen 
gebruikt. 

b. Voor verstandelijke handicap is puntprevalentie gebruikt, voor alle kankers is de 10-jaarsprevalentie ge-
bruikt en voor beroerte de levensprevalentie. 

c. Alleen artrose van de ledematen. Nek- en rugartrose vallen onder nek- en rugklachten. 
d. Het betreft de volgende gezichtsstoornissen: maculadegeneratie, diabetische retinopathie glaucoom en 

staar. 
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Bijlage 7: Geprioriteerde preventieve activiteiten per 
IGZ-programma 

 
 
IGZ-programma Eerstelijnszorg (3) 
1) Stoppen met roken, resp. behandeling takabsverslaving; 
2) Gewichtsreductie (door middel van gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging 

en minder alcoholgebruik); 
3) Preventie van hart- en vaatziekten met medicatie (o.a. bij diabetes mellitus); 
4) Opsporing en preventieve behandeling van personen met een hoog risico op hart- en 

vaatziekten, diabetes mellitus of chronische nierziekte; 
5) Preventie van (complicaties van) diabetes mellitus; 
6) Preventie van eczeem; 
7) Preventieve geluidsbeschermende maatregelen; 
8) Preventie van rugklachten. 
 
IGZ-programma Specialistische somatische zorg (4) 
1)* Stoppen met roken, resp. behandeling takabsverslaving; 
2)* Gewichtsreductie (door middel van gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging 

en minder alcoholgebruik); 
3)* Preventie van hart- en vaatziekten met medicatie (o.a. bij diabetes mellitus); 
4)* Opsporing en preventieve behandeling van personen met een hoog risico op hart- en 

vaatziekten, diabetes mellitus of chronische nierziekte; 
5) Voldoende vochtinname (o.a. ter preventie van dehydratie bij patiënten met diabetes 

mellitus); 
6) Preventie van (complicaties van) diabetes mellitus; 
7) Preventie van osteoporose (bij gebruik prednison of bij intreden overgang); 
8) Preventie van complicaties door gebruik NSAID's (o.a. bij gewrichtsklachten); 
9) Preventie van decubitus (o.a. bij beroerte); 
10) Hygiëne en infectiepreventie (o.a. bij operaties van heup en knie); 
11) Trombosepreventie (bij operaties); 
12) Preventief dragen van een elastische kous voor verbeteren veneuze terugvloed; 
13)* Preventie van diepe veneuze trombose en longembolie door ontraden gebruik 

combinatiepil (anticonceptie); 
14) Preventie verslikpneumonieën bij patiënten met slikstoornissen (o.a. bij beroerte); 
15) Preventie van handoedeem (bij beroerte); 
16) Secundaire preventie COPD. 
 
* Gesuggereerd is om deze preventieve activiteiten te clusteren tot “preventie van hart- en vaatziekten. 
 
IGZ-programma Gehandicaptenzorg (5) 
1) Stoppen met roken, resp. behandeling takabsverslaving; 
2) Gewichtsreductie (door middel van gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging 

en minder alcoholgebruik); 
3) Preventie van hart- en vaatziekten met medicatie (o.a. bij diabetes mellitus); 
4) Opsporing en preventieve behandeling van personen met een hoog risico op hart- en 

vaatziekten, diabetes mellitus of chronische nierziekte; 
5) Preventie van decubitus (o.a. bij beroerte); 
6) Valpreventie (o.a. bij osteoporose); 
7) Hygiëne en infectiepreventie (o.a. na operaties van heup en knie); 
8) Preventie seksueel misbruik. 
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IGZ-programma’s Ouderenzorg (6) en Zorgverlening thuis (7)  
1) Stoppen met roken, resp. behandeling takabsverslaving; 
2) Gewichtsreductie (door middel van gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging 

en minder alcoholgebruik); 
3) Preventie van hart- en vaatziekten met medicatie (o.a. bij diabetes mellitus); 
4) Opsporing en preventieve behandeling van personen met een hoog risico op hart- en 

vaatziekten, diabetes mellitus of chronische nierziekte; 
5) Preventie van osteoporose (bij gebruik prednison of bij intreden overgang); 
6) Preventie van decubitus (o.a. bij beroerte); 
7) Valpreventie (o.a. bij osteoporose); 
8) Preventief dragen van een elastische kous voor verbeteren veneuze terugvloed; 
9) Preventie verslikpneumonieën bij patiënten met slikstoornissen (o.a. bij beroerte). 
 
IGZ-programma Geestelijke Gezondheidszorg (8) 
1) Stoppen met roken, resp. behandeling takabsverslaving; 
2) Gewichtsreductie (door middel van gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging 

en minder alcoholgebruik); 
3) Preventie van hart- en vaatziekten met medicatie (o.a. bij diabetes mellitus); 
4) Opsporing en preventieve behandeling van personen met een hoog risico op hart- en 

vaatziekten, diabetes mellitus of chronische nierziekte; 
5) Terugvalpreventie (o.a. bij angststoornissen en depressie); 
6) Preventie van depressie (middels cursussen). 
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