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De gezondheidszorg krijgt vaak de kritiek dat er te wei-
nig nadruk ligt op preventie. Eind 2014 leidde dat
tot een motie van toenmalig Kamerlid Agnes Wolbert,
waarin zij de regering vroeg om een overzicht van de
mogelijkheden en onmogelijkheden en de voor- en na-
delen van een betaaltitel voor selectieve preventie in
de Zorgverzekeringswet, inclusief de ervaringen van
andere landen [1]. In reactie op deze motie stuurden
de toenmalige minister en staatssecretaris van VWS in
maart 2016 de brief ‘Preventie in het zorgstel: van goede
bedoelingen naar het in de praktijk ontwikkelen van
resultaten’ naar de Tweede Kamer. Deze brief vormde
het begin van het beleidsprogramma Preventie in het
zorgstelsel [2]. In dit artikel zetten wij namens het Mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
uiteen welke problemen met dit programma worden
aangepakt, welke maatregelen van kracht zijn en welke
resultaten het programma tot nu toe heeft opgeleverd.
We sluiten af met een blik op de toekomst en een uitno-
diging aan ‘preventie-innovatoren’.

Knelpuntenanalyse

VWS heeft naar aanleiding van de motie Wolbert in
beeld gebracht wat er speelt als het gaat om selec-
tieve preventie, oftewel preventie voor risicogroepen.
Allereerst is onderzocht hoe preventie in de vijf stel-
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selwetten van VWS is geregeld.1 Ten tweede zijn knel-
punten in de praktijk opgehaald tijdens vier regionale
werkconferenties. Tot slot heeft VWS onderzoeken la-
ten uitvoeren door Zorgmarktadvies en het RIVM [3,
4].

Uit deze analyses blijkt dat de verantwoordelijkhe-
den voor preventie in de zorg verdeeld zijn tussen
meerdere partijen. Dit is op zichzelf niet zo’n pro-
bleem, maar wel als de verantwoordelijkheidstoede-
ling onduidelijk is. Dit is het geval doordat defini-
ties van preventie in de stelselwetten verschillen en
een aantal wetten nog niet zo lang van kracht zijn.
Mede hierdoor is er sprake van een gefragmenteerd
aanbod. Daarbij speelt het knelpunt dat de kosten en
de baten in verschillende domeinen neerslaan en er
onvoldoende inzicht is in de kosteneffectiviteit. Tege-
lijkertijd laat de praktijk veel goede initiatieven zien.
Deze initiatieven zijn erg divers doordat de lokale om-
standigheden verschillen en gemeenten beleidsvrij-
heid hebben, en de continuïteit vaak afhangt van de
inzet van betrokken burgers. Het RIVM concludeert
dat de knelpunten die we in Nederland tegenkomen
ook spelen in andere landen met andere stelsels.

Fig. 1 geeft weer welke financiers via welke wet
verantwoordelijk zijn voor de verschillende verschij-
ningsvormen van preventie in de zorg. De landelijke
overheid is samen met gemeenten verantwoordelijk
voor collectieve preventie bij de gezonde bevolking.
Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor groepen
met een verhoogd gezondheidsrisico en individuen
met een verhoogd risico. Zorgverzekeraars zijn verant-
woordelijk voor individuen met een verhoogd risico
(geïndiceerde preventie) of een gezondheidsprobleem
(zorggerelateerde preventie). Uitvoerders van de lang-

1 De Wet publieke gezondheid (Wpg), Zorgverzekeringswet
(Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.
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Figuur 1 Schematische
weergave van doelgroepen
en preventiemaatregelen,
wetten en financiers

durige zorg zijn ten slotte verantwoordelijk voor pre-
ventie bij individuen die permanente langdurige zorg
ontvangen.

De figuur laat zien dat veel partijen verantwoorde-
lijkheden hebben, wat samenwerking cruciaal maakt.
Dit geldt bij uitstek voor selectieve preventie. Selec-
tieve preventie heeft tot doel de gezondheid van be-
paalde risicogroepen te bevorderen door het uitvoe-
ren van specifieke lokale, regionale of landelijke pre-
ventieprogramma’s. Hierbij is de gemeente aan zet.
Zorgverzekeraars financieren geïndiceerde en ziekte-
gerelateerde preventie. In de praktijk is de scheids-
lijn tussen selectieve en geïndiceerde preventie echter
vaag. Zo kan het gaan om dezelfde doelgroep en ver-
gelijkbare activiteiten. Ook kunnen programma’s voor
groepen gericht zijn op interventies bij individuen en
toeleiding naar zorg [5]. Het wiel moet dus telkens
opnieuw worden uitgevonden, wat heldere afspraken
tussen verzekeraar en gemeente vereist.

Maatregelen

Deze ‘architectuurfase’ is echter niet duidelijk belegd
bij de verzekeraar of gemeente. Hiervoor is een aantal
maatregelen in het leven geroepen:

1. Stimuleren: VWS stimuleert de samenwerking tus-
sen gemeenten en verzekeraars in bestuurlijke over-
leggen.

2. ‘Eerste hulp bij preventie’: een digitaal loket met
praktische informatie over het opzetten van pre-
ventieactiviteiten voor risicogroepen (https://www.
loketgezondleven.nl/preventie-het-zorgstelsel-0)
en een preventieteam voor verdere vragen en onder-
steuning. Dit team bestaat uit ambtenaren vanuit
de diverse directies van VWS en andere deskundi-
gen (preventieteam@minvws.nl).

3. Preventiecoalities: VWS stelt subsidie beschikbaar
voor een derde van de kosten van procescoördinatie
bij het opstarten of uitvoeren van een preventiecoa-
litie [6]. Verzekeraars kunnen deze subsidie aanvra-
gen wanneer zij met een of meer gemeenten afspra-
ken hebben gemaakt om preventie voor risicogroe-
pen (door) te ontwikkelen.

4. Evaluatie: deze maatregelen gelden vijf jaar. Het
RIVM monitort jaarlijks hoeveel samenwerkings-
verbanden er tussen zorgverzekeraars en gemeen-
ten zijn. Na afloop vindt een evaluatie plaats waarin
de balans wordt opgemaakt [7, 8].
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Tabel 1 Overzicht van lopende preventiecoalities (stand september 2018)

Coalitie Zorgverzekeraar/gemeenten Thema’s

Vitaal Twente Menzis en de 14 Twentse gemeenten Preventieactiviteiten voor risicogroepen, met als doel de gezondheid van deze
groep te verbeteren en een vitale regio

Proeftuin Ruwaard/Oss CZ, VGZ en Oss Effectieve preventieactiviteiten voor risicogroepen, met als doel de gezondheid
van deze groepen te verbeteren
Een gebiedsgerichte, integrale samenwerking en bekostiging van wonen,
welzijn en zorg

Deventer Promotiecoalitie ENO en Deventer Effectieve preventie voor risicogroepen, met als doel de gezondheid van deze
groepen te verbeteren vanuit het perspectief van positieve gezondheid

Preventiecoalitie Amstelland Zorg en Zekerheid en Amstelveen, Aals-
meer, Ouder-Amstel, Uithoorn

Inzetten van effectieve maatregelen voor valpreventie en het realiseren van
een samenhangende keten voor ouderen met een verhoogd valrisico

Preventiecoalitie Samenwerken
aan integrale domeinoverstijgende
zorg

VGZ en Alkmaar, Bergen, Castricum,
Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk,
Uitgeest

Verbetering van de gezondheid van kinderen en jeugdigen in de leeftijd
0–18 jaar, van kwetsbare ouderen en mensen met ernstige psychiatrische
aandoeningen

Preventiecoalities

Inmiddels zijn er vijf preventiecoalities (tab. 1) en wor-
den op meerdere plaatsen in het land mogelijke co-
alities verkend. De diversiteit aan thema’s, doelgroe-
pen, bereik en aantal partners is groot. In Deventer
en Twente wordt de preventiecoalitie gebruikt ter be-
vordering van een brede integrale aanpak voor risi-
cogroepen, terwijl bijvoorbeeld in Amstelveen sprake
is van een focus op valpreventie. Preventiecoalities
helpen om ‘het balletje te laten rollen’. In een aantal
gevallen werd de subsidie verstrekt toen nog maar één
gemeente betrokken was, waarna meerdere gemeen-
ten zich later alsnog aansloten. De regeling lijkt dus
bij te dragen aan netwerkvorming. Ook treedt in som-
mige gevallen verbreding op van één focusthema naar
meerdere thema’s.

Zorgverzekeraars en gemeenten geven aan dat de
subsidieregeling helpt omdat de extra gelden tijd vrij-
maken voor inspanningen die normaal gesproken ‘er-
bij’ worden gedaan. Maar de totstandkoming van
een preventiecoalitie vraagt in het voorstadium als-
nog om extra inzet, bovenop de reguliere werkzaam-
heden. Er zijn namelijk verschillen in taal, terwijl ook
de besluitvormingsprocessen van verzekeraars en ge-
meenten anders verlopen. Daarbij moeten goede af-
spraken worden gemaakt met zorgaanbieders. Deze
zoektocht naar gedeelde belangen enwin-winsituaties
kost tijd. Formalisering van de samenwerking leidt
daarnaast niet automatisch tot een continue samen-
werking wanneer een breed draagvlak binnen de ge-
meente ontbreekt om de domeinen preventie, zorg en
welzijn met elkaar te verbinden. De intrinsieke mo-
tivatie van verzekeraars en gemeenten blijft dus nog
steeds een belangrijke voorwaarde.

Andere netwerkinitiatieven

Niet alle netwerkinitiatieven met een vorm van pre-
ventie zijn zover om een preventiecoalitiesubsidie
aan te vragen, of achten dit nodig. Die bredere ont-
wikkelingen worden jaarlijks in beeld gebracht door
het RIVM. De tweede monitor liet 71 initiatieven zien

waarin gemeenten en verzekeraars preventie, zorg
en welzijn met elkaar verbinden [8]. Deze initiatie-
ven verschillen net als de preventiecoalities sterk,
maar het terugdringen van eenzaamheid onder ou-
deren en overgewicht onder kinderen is populair. Bij
28 van deze initiatieven hebben zorgverzekeraars en
gemeenten meer of minder formele afspraken ge-
maakt. In informele samenwerkingsverbanden is er
vaak sprake van regelmatig overleg; het wordt for-
meler als ook een taakverdeling inclusief financiële
verplichtingen is afgestemd. Initiatieven richten zich
voornamelijk op zorggerelateerde en geïndiceerde
preventie, en in mindere mate op universele en selec-
tieve preventie.

Gemeenten en verzekeraars werken ook samen op
landelijk niveau, bijvoorbeeld bij de vormgeving van
de gemeentepolis voor minima, psychosociale proble-
matiek en de landelijke uitrol van de Gecombineerde
Leefstijl Interventie (GLI). De GLI is het noemenwaard
omdat deze als in te kopen interventie per 1 januari
2019 onderdeel uitmaakt van het basispakket. Ver-
zekeraars hebben dan een zorgplicht om dit leefstijl-
programma in te kopen, zodat verzekerden door een
huisarts kunnen worden doorverwezen naar een GLI-
aanbieder, die deelnemers aanzet tot gezonder ge-
drag, betere voeding en meer bewegen. Om een een-
zijdige focus op leefstijl te voorkomen moet de GLI-
aanbieder nauw contact onderhouden met de huis-
arts en de sociale kaart goed kennen, om de verze-
kerde desgewenst te kunnen attenderen op mogelijke
ondersteuning door sociaal-maatschappelijke instan-
ties. Samenwerking met gemeenten is ook noodza-
kelijk omdat begeleiding bij het daadwerkelijke bewe-
gen niet vanuit het basispakket kan worden vergoed.
Daarvoor biedt het sociale domein vaak voldoende
mogelijkheden. Zo organiseren de meeste gemeen-
ten een gevarieerd beweegaanbod, zoals wandelclubs
en walking football. De GLI institutionaliseert dus als
het ware samenwerking tussen gemeenten en zorg-
verzekeraars – althans, op het vlak van dit leefstijlpro-
gramma. Mogelijk draagt deze ontwikkeling ook bij
andere thema’s bij aan een betere samenwerking tus-
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sen gemeenten en verzekeraars doordat het ze dwingt
om elkaars taal beter te leren begrijpen.

Uitnodiging aan preventie-innovatoren

De bestaande preventiecoalities en bredere ontwikke-
lingen laten zien dat gemeenten en zorgverzekeraars
kunnen, willen en – bijvoorbeeld in het kader van de
GLI – moeten samenwerken om hun beider taken ef-
fectief uit te voeren. Op veel plaatsen zijn beide par-
tijen daarommet elkaar in gesprek, maken ze concrete
afspraken of gaan ze daadwerkelijk samen aan de slag.
Vaak zien we een versnelling zodra een preventieco-
alitie start. Hoe eerder dit gebeurt, des te sneller dit
tot concrete activiteiten leidt. Dit pleit ervoor om niet
te veel aan de voorkant te willen regelen, maar de
totstandkoming van een preventiecoalitie te gebrui-
ken om afspraken te concretiseren. Voor deze ‘archi-
tectuurfase’ is de subsidieregeling expliciet bedoeld.
Het preventieteam van VWS staat daarom open om al
vroeg mee te denken in de – gezamenlijke – preven-
tieambities van gemeenten en verzekeraars!
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