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Medische gegevens afstaan?
‘Mensen willen dat best’

Ondernemer ging gezonder
leven: diabetes weg

‘Er moet een omslag komen
richting preventie’

Experts in gesprek: nadruk op
preventie, hoe dan?

Special

Preventie:
gezondere leefstijl,
gezondere zorg

Els Weijtens volgde
fitheidstraining voor operatie

‘Zo kon ik zelf een
bijdrage leveren aan
een spoedig herstel’
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Er is een nieuwe kijk op gezondheid en ziekte nodig, zodat ook
toekomstige generaties over de zorg kunnen beschikken die zij
nodig hebben. De kosten van de zorg stijgen sneller dan gewenst,
onder meer door dubbele vergrijzing en een toename van het
aantal chronische aandoeningen. Meer aandacht voor preventie is
daarom cruciaal: maatregelen om te voorkomen dat iemand ziek
wordt, én maatregelen die erop gericht zijn mensen zo gezond
mogelijk te houden. Voeding, beweging, stoppen met roken en
mentale steun zijn daarbij van minstens zo groot belang als het
juiste medicijn.
Nieuwe ontwikkelingen als systeemgeneeskunde en e-health maken
een veel meer gepersonaliseerde aanpak mogelijk. Gezondheidsdata
delen in een veilige omgeving draagt bij aan een houdbare gezondheidszorg. Door gebruik te maken van computermodellen (artificial
intelligence) en grote hoeveelheden klinische en biologische data
(big data) ontstaan nieuwe inzichten die bijdragen aan de volksgezondheid. Een gezonde samenleving betekent ook een gezonde
leefomgeving voor huidige én toekomstige generaties.

Ingrijpende veranderingen nodig
p3

Fit de operatie in
p4

Hoogleraar Rolf Sijmons wil meer focus op
preventie in de zorg: ‘Het gaat ons allemaal
nog niet snel genoeg.’

Ziekenhuis Máxima Medisch Centrum traint patiënten
om ze met een goede conditie een operatie te laten
ingaan. Els Weijtens had er veel profijt van.

Nadruk op preventie, maar hoe dan?
p6

Hoe verschuiven we de aandacht van ziek zijn naar
gezondheid en preventie? In gesprek met Jeroen Crasborn
van Zilveren Kruis en Jonathan Briers van Roche.
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Column
Professor Rolf Sijmons is hoogleraar Medische
Translationele Genetica aan het UMC Groningen.
In zijn visie moet de focus in de geneeskunde
ingrijpend verschuiven naar preventie. Dat betekent: een flinke verandering bij ziekenhuizen en
bij de opleiding tot arts.

‘Er moet een
omslag komen
richting preventie’
Zelf doe ik ook weleens dingen die andere
dokters me zouden afraden. Ik hou bijvoorbeeld wel van een glaasje wijn en een
stukje kaas op zijn tijd. Alcohol en vet, ze
zijn slecht voor de gezondheid, ik weet het,
maar ik ben voorlopig niet van plan ermee
te stoppen.
Zo denken veel mensen erover. Gedrag
beïnvloeden is een taai proces en ik begrijp
degenen die het risico accepteren dat ze
door hun levenswijze korter zouden kunnen leven. Maar het zou helpen als mensen
beter wisten wat voor effect hun gedrag
op hún gezondheid heeft. Dat geldt ook
voor mij.
We zijn dat punt inmiddels dicht genaderd.
In Finland zijn al studies uitgevoerd naar
genetische factoren die, samen met andere
factoren zoals cholesterol, de kans op harten vaatziekten voorspellen. Daar werden
de resultaten teruggekoppeld naar de deelnemers. Veel van degenen die via een app
een hoog persoonlijk risico zagen, stopten
met roken. Er is dus hoop dat dit soort persoonlijke risicoprofielen tot een gezondere
leefstijl kunnen leiden.

Vroege opsporing

Voorkomen in alle soorten en maten
p8
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’
wordt in de zorg van alles ontwikkeld. Beter voor de
mens en de maatschappij. Een overzicht.

Gezonder leven, diabeet-af
p9

Ondernemer Jempi Moens had diabetes. Hij ging
gezonder leven, met prachtresultaat. ‘De gezondheidszorg is er niet op gericht diabetes te voorkomen.’

‘Mensen willen medische gegevens
afstaan’ p 10

Als mensen er iets voor terugkrijgen, blijken ze bereid
privacygevoelige informatie te delen. Twee praktijkvoorbeelden waarbij data helpt bij preventie.

Colofon
Dit is de commerciële bijlage van Roche bij NRC. De
inhoud valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van NRC. Met deze bijlage wil Roche
een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat
over de toekomst van de zorg. Het farmabedrijf
staat voor dialoog en samenwerking en vindt het
belangrijk om allerlei betrokkenen ruimte te bieden
om hun visie te geven. Meningen in deze bijlage komen
niet per se overeen met de visie van Roche.
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We onderscheiden meerdere vormen van
preventie. Bij primaire preventie voorkomen
we dat mensen ziek worden. Vaccinatie
is daar een klassiek voorbeeld van. Het
weghalen van eileiders en eierstokken bij
vrouwen met de aanleg voor erfelijke
borst-eierstokkanker is een ander voorbeeld. Bij secundaire preventie voorkomen
we niet dat mensen ziek worden, maar zijn
we wel in staat hen succesvoller te behandelen dankzij vroege opsporing. De hielprik
bij pasgeborenen is een voorbeeld. Dankzij
genetisch onderzoek kunnen we ten slotte
ook vaststellen wie goed of juist minder
goed op bepaalde geneesmiddelen zal

reageren. Met een dergelijke tertiaire
preventie wordt de kans op bijwerkingen
en complicaties van geneesmiddelengebruik kleiner. Jammer genoeg wordt dat
nog niet breed toegepast.
In het UMC Groningen, waar ik werk, doen
we onder meer onderzoek naar erfelijke
factoren voor zeldzame, maar ook voor
veelvoorkomende aandoeningen. Het
Lifelines-onderzoek onder 167.000 mensen
in Noordoost-Nederland speelt daarbij
een belangrijke rol. Lifelines is een wetenschappelijk programma, waarin we nu
geen individuele genetische risico’s teruggeven aan de deelnemers. In de toekomst
zouden we dat, waar het zinvol is, wel
graag op verzoek van deelnemers doen.
Dat soort initiatieven zal ziektepreventie
een belangrijke stimulans geven.

Niet snel genoeg
De meeste dokters zijn net als ik opgeleid
met vooral aandacht voor curatieve zorg.
Daarin moet een omslag komen, al was
het maar omdat curatieve zorg zonder
verschuiving naar preventie onbetaalbaar
en onuitvoerbaar wordt.
Het gaat ons allemaal nog niet snel genoeg,
maar er is op vele fronten beweging. Het
Nationaal Preventieakkoord – de afspraak
die overheden, zorgaanbieders en andere
partijen vorig jaar hebben afgesloten om
roken, overgewicht en problematisch drankgebruik terug te dringen – is daarbij ook weer
een stap voorwaarts. Mijn eigen ziekenhuis
beloofde zich onlangs samen met partners
nog sterker te willen maken voor de
gezondheid van de bewoners van onze
regio. Niet alleen door te helpen ze beter
te maken als ze ziek zijn, maar ook door
te proberen ze niet ziek te laten worden.
Ik ga daar het glas op heffen. Een alcoholvrij biertje deze keer.

Foto: Marieke Duijsters
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Fit de operatie in: beter voor patiënt en lagere zorgkosten

‘Ik had het gevoel
zelf bij te dragen
aan mijn herstel’
In Máxima Medisch Centrum in het Noord-Brabantse
Veldhoven loopt een trainingsprogramma om patiënten
een operatie met een goede conditie te laten ingaan.
Els Weijtens (57) deed mee. “Mijn spiermassa nam toe
en mijn uithoudingsvermogen ging echt vooruit.”
Tekst: Eduard Voorn, fotografie Marieke Duijsters

Een operatie is vaak een zware belasting
voor lichaam en geest. ‘Je doet een jas uit’
is niet voor niets een vaak gebruikte term
van iemand die net uit de operatiekamer
komt. Je levert in aan conditie en als die al
niet goed is, zal het herstel zwaarder zijn en
langer duren. Bij een goed uithoudings

vermogen is de kans op complicaties en bij
werkingen van een behandeling kleiner, en
gaat het herstel vlotter, zo zijn de uitgangs
punten van de zogeheten prehabilitatie.

Darmoperatie

Na het bevolkingsonderzoek darmkanker
en een vervolgonderzoek bleek Els Weijtens
een tumor in haar dikke darm te hebben.
Het is best een zware operatie van 2,5 uur,
begint ze het gesprek. “Ze moeten door je
buik heen om 20 centimeter darm eruit
te halen.”
Els werd door het Máxima Medisch Cen
trum (MMC) gevraagd aan het prehabili
tatieprogramma mee te doen. De wachttijd
voor een darmoperatie is gemiddeld vijf
weken; deze tijd wordt in Veldhoven gebruikt
voor het fitheidsprogramma.
Het trainingstraject naar die operatie toe is
best pittig, zegt Els: “Ik ging een maand
lang driemaal per week naar de sportschool
in het ziekenhuis. Bij een fysiotherapeut
volgde ik een fiets- en krachttraining die
speciaal voor mij was opgesteld. Hoewel
ik zelf al veel sport, moest ik echt wel een

tandje bijzetten, vooral omdat het in die
weken stap voor stap zwaarder werd ge

maakt. Het doel was het versterken van mijn
spiermassa en die nam in vier weken echt
toe, maar ook mijn uithoudingsvermogen
ging vooruit. Het was leuk om te doen,
vooral omdat het personeel ook enthousiast
was. Ze vertelden over het onderzoek, maak
ten altijd een praatje en bleven antwoord
geven op mijn oneindige lijst met vragen.”
Els voelde zich op wat misselijkheid na
erg goed na de operatie. “Ik mocht meteen
alles eten en drinken. Ook werd ik gestimu
leerd uit bed te komen. Dus ik wandelde

Els Weijtens: ‘Ik ging een maand lang driemaal
per week naar de sportschool in het ziekenhuis.’

de volgende dag al over de gang. Iedereen
was enthousiast over mijn spoedige herstel.
Dat stimuleerde me ook om door te gaan.”

Eetpatroon

‘Iedereen was
enthousiast over mijn
spoedige herstel’

Het eetpatroon van Els werd in de aanloop
naar de operatie ook bekeken. “Ik besprak
met een diëtist mijn voeding. Ik moest gedu
rende het sporttraject ook multivitaminen,
vitamine D en eiwitshakes nemen.”
Deze laatste waren noodzakelijk voor het
herstel van de spieren, aldus Els, “maar heel
vies, dus vaak sloeg ik ze stiekem over.”
Ze vond het leuk om te doen. “Afgelopen
jaar was een moeilijk jaar voor mij. Er zijn
mij een aantal verdrietige dingen overkomen
waar ik totaal geen invloed op heb gehad.
Meedoen aan dit onderzoek voelde als iets
waar ik wel invloed op had. Door hard te
sporten kon ik misschien een bijdrage leve

ren aan een spoedig herstel. Dat voelde
goed. Dat maakte me sterk en blij.”
Voordat Els begon aan het programma,
was er een nulmeting op spiermassa en
conditie. “Er werden allerlei metingen en
tests gedaan. Ook moest ik fietsen met een
zuurstofmasker op voor het meten van de
longinhoud. Een maand na mijn operatie
was mijn conditie beter dan toen ik begon
aan de training van vier weken. Het herstel
verliep goed. Twee maanden na de operatie
werd ik weer gecontroleerd. Hoewel ik de
eerste zes weken na de operatie niet mocht
sporten en tillen, maar alleen wandelen, was
mijn conditie zelfs nog beter dan voordat ik
met het sportprogramma meedeed.”

Fit voor een operatie
Het prehabilitatieprogramma van het Máxima MC (MMC) bestaat uit een combinatie
van conditie- en krachttraining, voedingsondersteuning, psychologische hulp en indien
nodig een stoppen-met-roken-traject. Doel van prehabiliteren is om het lichaam een
voorsprong te geven, waardoor het herstel na de ingreep vlotter verloopt en de kans op
complicaties kleiner wordt.
In MMC is men al een tijd intensief bezig met prehabilitatie bij patiënten met darm
kanker. Regelmatig bezoeken artsen uit binnen- en buitenland het ziekenhuis om te
leren van deze aanpak. Volgens het MMC zijn patiënten die hebben deelgenomen
enthousiast en hebben ze ongeveer 15 procent aan conditie en kracht gewonnen. 
Vele zorgprofessionals werken hiervoor intensief samen: chirurgen, maag-darm-leverziekten-artsen, diëtisten, fysiotherapeuten, sportartsen, anesthesiologen, psychologen,
casemanagers, verpleegkundigen en onderzoekers. Momenteel wordt het programma
uitgebreid naar andere oncologische zorgtrajecten als longkanker.
Vanuit MMC loopt onder leiding van chirurg dr. Gerrit Slooter een wereldwijde studie
naar prehabilitatie voor darmkankeringrepen. Deze studie wordt mogelijk gemaakt
door KWF Kankerbestrijding. Er doen meer dan zevenhonderd patiënten aan mee in
ziekenhuizen uit Nederland, Montréal, Kopenhagen, Ferrara en Barcelona. Het doel is
om voldoende wetenschappelijk bewijs te verzamelen om prehabilitatie te kunnen
aanbieden op grote schaal.
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Voor preventieve zorg is nieuwe communicatie nodig

Vol inzetten
op het voorkomen
van ziekte
De zorg heeft een nieuwe manier van communiceren
nodig om de focus van behandeling te verschuiven
naar preventie. De hele maatschappij moet helpen
om gezond leven te stimuleren.
Tekst: René Bogaarts, fotografie: Marieke Duijsters

‘An ounce of prevention is worth a pound
of cure’, citeert Jonathan Briers, medisch
directeur van Roche Nederland en van Britse
afkomst, een bekend gezegde onder medici.
Er zijn volgens hem echter nogal wat facto
ren die belemmeren dat we vól inzetten op
het voorkomen van ziekte. Eén ervan is de
moeilijkheid om mensen ertoe te bewegen
een gezonde levensstijl te volgen.
Bij preventie onderscheidt Briers primaire,
secundaire en tertiaire preventie, dat wil
zeggen: ziekten voorkomen en opsporen, in
een zo vroeg mogelijk stadium behandelen
en tenslotte voorkomen dat ze verergeren.
In al die stadia spelen kennis over genetische
eigenschappen, technologische innovatie en
nieuwe medicijnen een rol, maar de grote
uitdaging blijft mensen mee te krijgen. “We
weten allemaal dat roken slecht is, maar hoe
lang hou je dat thuis vol?” geeft Briers als
voorbeeld.

Jeroen Crasborn van Zilveren Kruis (links) en Jonathan Briers van Roche Nederland.

‘Het duurt jaren
voordat preventie
kosten-efficiënt is’

Stimuleren

De visie van Briers wordt volledig onder
schreven door Jeroen Crasborn, senior advi
seur zorgstrategie bij verzekeraar Zilveren
Kruis. “Er wordt te vaak alleen naar het
individu gekeken en te weinig naar diens
omgeving,” zegt hij.
Het probleem is complex. “Je kunt een dik
kind bijvoorbeeld wel overhalen om te gaan
sporten. Maar als het op de sportclub gepest
wordt, houdt het er snel mee op. Je moet de
hele maatschappij mee krijgen om gezond
leven te stimuleren.”
Los van elkaar noemen Briers en Crasborn
de hoge kosten als obstakel voor goed pre
ventiebeleid. “De effecten van een gezonde
levensstijl zijn pas echt na een jaar of twintig
zichtbaar,” aldus Crasborn. “Geïndiceerde
preventieve maatregelen, zoals hulp bij het
stoppen met roken voor astmapatiënten,
worden door verzekeraars vergoed. Maar
hoe weet je of iemand blijft doen wat hij
beloofd heeft? Dat verklaart de terug
houdendheid van de mensen die over het
geld gaan.”
“Het duurt jaren voordat preventie kostenefficiënt is. We moeten dus als het ware
vooruit calculeren,” zegt Crasborn. “Dat
is moeilijk.”

Privacy

Hij ziet wel dat er vooruitgang wordt ge
boekt. Sinds kort wordt voor mensen met
een sterk overgewicht in combinatie met

factoren als diabetes of een verhoogd risico
op hart- en vaatziekten, een tweejarig pro
gramma uit de basisverzekering vergoed.
Specialisten als diëtisten, fysiotherapeuten
of lifestyle-coaches geven daarbij adviezen
voor een gezonde leefstijl.
Kunstmatige intelligentie en de beschik
baarheid van big data beginnen langzaam
aan een steeds grotere rol te spelen in de
gezondheidszorg, wat ook tot zorgen over
privacy leidt. “Met een betrouwbare derde
partij kan dat probleem van de privacy
wel omzeild worden, maar ik geloof niet in
het zomaar afstaan van persoonsgegevens,”
zegt Crasborn.
Briers blijkt dat helemaal met hem eens. “Ik
ben heel blij dat er zoiets is ontwikkeld als
een PGO, een persoonlijke gezondheids
omgeving, een soort cloud waarin mijn
gegevens zijn opgeslagen,” zegt hij. “Die
gegevens zijn van mij. Ik vind het prima als
daar op anonieme basis data uit gehaald
worden, als ik daar als persoon ook maar iets
voor terugkrijg. Dat vereist niet alleen samen
werking tussen allerlei partijen, maar ook
transparantie.”

Vooruitgang

Briers ziet wel vooruitgang op het gebied
van preventie. “Mensen kunnen betrouw
bare sites als thuisarts.nl raadplegen of
gebruikmaken van goede apps om hun
levensstijl aan te passen,” zegt hij.
Zeker in combinatie met gegevens over

‘Ik ben blij dat er
een soort cloud is
waarin mijn gegevens
zijn opgeslagen’

hun eigen aandoening, levert dat grote
voordelen op. Een deel van de bevolking
heeft inmiddels wel door dat een gezonde
leefstijl ook in het eigen voordeel is. Maar
Briers en Crasborn wijzen erop dat zaken
als armoede, ongeletterdheid of stress het
anderen moeilijk maken daar ook van te
profiteren. “Er is zeker ook behoefte aan
innovatie op het gebied van communica
tie,” beaamt Crasborn.
P4-geneeskunde, zo noemt Briers de nieuw
ste ontwikkeling in de gezondheidszorg,
waarin alles draait om preventie, persona
lised healthcare, prediction en participatie.
“Welzijn en goede gezondheidszorg draaien
om het voorkomen van ziekten, kennis van
ieders erfelijke aanleg, voorspelbaarheid van
het optreden van ziekten, en maatschappe
lijke betrokkenheid.”
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De vele gezichten
van preventie
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ wordt in de zorg van alles
ontwikkeld. Beter voor de mens en de maatschappij. Een overzicht.

Primaire preventie
Jaarlijks sterven in Nederland 35.000 mensen door roken,
overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Dat gedrag
terugdringen en zo gezondheidsproblemen en ziekte voorkomen,
staat centraal in het Nationaal Preventieakkoord dat de Rijksoverheid heeft gesloten met meer dan zeventig organisaties.
Dat kan goed met een positieve boodschap, vinden de leden
van Alliantie Nederland Rookvrij: help mee om te voorkomen
dat kinderen beginnen met roken en bouw zo aan een rookvrije
generatie. Iedereen kan daaraan een bijdrage leveren, door zelf
niet in het bijzijn van kinderen te roken en anderen die dat wel
doen, aan te spreken. Zoals te zien op het filmpje op
geefookhetgoedevoorbeeld.nl.

Tertiaire preventie
Ook bij ziekte en behandeling valt winst te halen
met preventieve maatregelen. Zo heeft het
Máxima MC (MMC) een trainingsprogramma
ingevoerd voor patiënten voorafgaand aan een
operatie (zie ook pagina 4). Het programma
richt zich op conditie- en krachttraining,
voedingsvoorlichting, psychologische ondersteuning en, zo nodig, op steun bij stoppen
met roken. Deze ‘prehabilitatie’ heeft als doel
de conditie van patiënten vooraf te verbeteren zodat ze sneller herstellen na de operatie. Ook wordt de kans op complicaties
hiermee verkleind. MMC boekt al goede
resultaten bij patiënten met darmkanker.
Het programma wordt nu uitgebreid naar
andere oncologische zorgtrajecten.

Secundaire preventie
Hoe eerder ziektes en afwijkingen opgespoord worden, hoe beter ze behandeld kunnen worden. Dat
geldt ook voor baarmoederhalskanker, een ziekte
waarop vrouwen in Nederland sinds 1996 worden
gescreend. In 2017 is het bevolkingsonderzoek vernieuwd: het uitstrijkje wordt eerst getest op de aanwezigheid van hoog risico HPV (hrHPV), door middel
van een door Roche ontwikkelde test. Het hrHPVvirus is namelijk in bijna 99 procent van de gevallen
de veroorzaker van deze kanker. Pas als de test positief is, wordt gescreend op afwijkende cellen. Ook is
een zelfafnametest ontwikkeld waardoor het niet
per se nodig is om langs de huisarts te gaan. Door
deze veranderingen kunnen naar verwachting 141
meer ziektegevallen worden opgespoord en bijna 41
extra sterftegevallen per jaar worden voorkomen.

Gezondheidsbevordering
Ook bij ziekte heeft het zin om maatregelen te
treffen die een gezonde leefstijl stimuleren en
daarmee de effecten van ziekte zoveel mogelijk
minimaliseren. Een goed voorbeeld is de video-serie
Praktische tips bij MS die het MS Fonds en farmaceutisch bedrijf Roche dit jaar hebben gemaakt en
die gericht is op mensen met MS en hun naasten.
De video’s gaan vanuit tien verschillende onderwerpen – waaronder sociale contacten, werk
en vroege behandeling – in op de vraag: hoe
houd jij je brein zo gezond mogelijk? Doel is
om mensen met MS en hun naasten te ondersteunen met tips, inzicht en herkenning.
Kijk op MShebjenietalleen.nl.

Gezondheidsbescherming
Ziektepreventie
Naast screening om baarmoederhalskanker vroegtijdig op te sporen, is in
2008 een vaccinatieprogramma voor
meisjes ingevoerd om de ziekte tegen
te gaan. Op 13-jarige leeftijd kunnen zij
zich laten inenten tegen hrHPV type 16
en 18, varianten die verantwoordelijk
zijn voor 75 procent van alle ziektegevallen. Om de gezondheidswinst
verder te vergroten, zal de vaccinatie
vanaf 2021 ook aan jongens worden
aangeboden. hrHPV is een zeer
besmettelijke virus dat door seks
wordt overgedragen.

Tekst: Karen Jochems

De gezondheidssector moet niet alleen bijdragen aan zorg, maar ook aan duurzaamheid.
Hiertoe is Green Deal Duurzame Zorg opgericht. Daarin is bijvoorbeeld aandacht voor
het feit dat de zorg verantwoordelijk is voor
7 procent van alle CO2-uitstoot in Nederland. Denk aan het gebruik van gebouwen
en het transport van mensen en (genees)
middelen. Een van de Green Deal-partners is
Roche dat denkt dat er veel duurzaamheidswinst valt te behalen met personalised
health: de juiste zorg, op de juiste plek, op
het juiste moment. Samenwerking in de
gehele zorgketen is nodig om die winst
daadwerkelijk te realiseren – van fabrikanten en ziekenhuizen tot zorgprofessionals
en verzekeraars.
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Diabetes en zelfmanagement

‘Ik ben alweer
vier jaar pillenvrij’
Ondernemer Jempi Moens (58) hoorde dertien jaar geleden dat
hij diabetes had. Hij besloot af te vallen en meer te gaan
sporten en is nu diabeet-af. “De gezondheidszorg is er niet op
gericht om diabetes te voorkomen.”
Tekst: André Nientied, fotografie: Marieke Duijsters

“In 2006, toen ik 45 jaar was, kreeg ik
de diagnose diabetes type 2, de zogenaamde
ouderdomsdiabetes. Ik voelde me genomen
door een ziekte waar ik niet op zat te wachten.
In het beginstadium krijg je medicijnen
om het suiker en cholesterolniveau omlaag
te krijgen, plus een bloeddrukverlager, want
diabetes en hypertensie gaan vaak samen.
Mensen met de diagnose diabetes krijgen een
standaardpakket: pillen, plus het advies van
de diëtiste om te gaan bewegen en af te vallen.
Maar je wordt daar nauwelijks in gestimuleerd
door de medische zorg. Het wordt mensen
makkelijker gemaakt een slachtofferrol aan
te nemen, dat wordt beloond door onze
gezondheidszorg. Je hoeft alleen maar vier
keer per jaar bloed te laten prikken en de
medicatie wordt indien nodig aangepast.
Het nemen van je eigen verantwoordelijk
heid wordt veel moeilijker gemaakt; dan
moet je afvallen, gaan sporten, heb je
coaching nodig. Een bloedglucosemeter om
je bloed te prikken en te onderzoeken wordt
bijvoorbeeld pas vergoed als je al insuline
afhankelijk bent. Toch heb ik gekozen voor
zelfmanagement.”

Atlasgebergte

“In 2009 ben ik in contact gekomen met Bas
van de Goor, de oudvolleybalinternational
die na zijn carrière de Bas van de Goor
Foundation heeft opgericht. Hij kwam er
als topsporter achter dat hij diabetes had,
type 1. Hij heeft een stichting opgericht
die probeert mensen te stimuleren om meer
te bewegen en gezonder te leven. Dat is
de enige manier om diabetes te voorkomen
en er goed mee om te gaan, als je de ziekte
al hebt.
Ik volgde een programma van de stichting
dat een jaar lang medisch werd begeleid
door het Isala Ziekenhuis. We kregen onder
meer glucosemeters ter beschikking om
meer inzicht te krijgen in wat de ziekte met
je lijf doet. Dus de regie in eigen handen

Jempi Moens is founding partner van
Fresh Forward en Lunar Institute. ‘Het
wordt mensen makkelijker gemaakt een
slachtofferrol aan te nemen.’

nemen in plaats van in de slachtofferrol te
kruipen. Het project was bedoeld om te kij
ken wat het effect van een jaar lang trainen
en gezond leven was op de bloedsuikerni
veaus. We hebben aan het eind van dat jaar
met een groep van veertien diabetici het
Atlasgebergte beklommen en allemaal de
top van ruim 4 kilometer gehaald.”

Welvaartsziekte

‘We hebben met
veertien diabetici
het Atlasgebergte
beklommen’

“Ik ben 15 kilo afgevallen door gezond te
leven en veel te bewegen. Zo is het mij
gelukt om van diabetes af te komen. Dat was
in 2010, daarna heb ik een terugval gehad,
maar nu ben ik alweer vier jaar pillenvrij,
ook door nog meer af te vallen. Ik blijf
vanwege mijn leeftijd wel in de risicogroep

zitten. Maar ik beweeg nu elke dag, dat
is mijn beste medicijn. Je hoeft je ook niet
elke dag in het zweet te werken, wandelen is
ook prima.
Diabetes is eigenlijk een welvaartsziekte, een
gedragsprobleem. Dat het medisch wordt
behandeld is logisch, maar de gezondheids
zorg is er niet op gericht om diabetes te voor
komen. Eén op de drie volwassenen krijgt
diabetes type 2, dat heeft in de meeste geval
len te maken met overgewicht en een onge
zonde levensstijl. Natuurlijk wordt er veel
aan voorlichting over gezond leven gedaan,
maar zolang onze supermarkten nog vol
staan met meterslange schappen met spullen
die niet goed zijn voor je, is de verleiding erg
groot om toe te geven aan het ongezonde.”
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Via apps van behandeling naar preventie

‘Mensen willen
best medische
gegevens afstaan’
Moderne technologie helpt de focus in de zorg te
verschuiven van genezing naar preventie. Data is daarbij
onmisbaar. Mensen blijken bereid te zijn privacygevoelige
informatie te delen als ze er echt iets voor terugkrijgen.
Twee praktijkvoorbeelden.
Tekst: René Bogaarts, illustratie Rhonald Blommestijn

Het gegeven dat de zorgkosten in Neder
land elk jaar stijgen, zet het oude gezegde
‘voorkomen is beter dan genezen’ in een
ander daglicht. Alle partijen in de zorg, de
overheid voorop, zien het belang van pre
ventie. De eenvoudigste manier om die pre
ventie te bereiken, en daarmee de zorgkosten
te verlagen, is uiteraard voorlichting: het
grote publiek waarschuwen dat dingen als
roken, overgewicht en alcohol slecht zijn.
Met moderne technologie kun je mensen
echter dichter op de huid te zitten en kijken
welke methoden daarbij effectief zijn.
Martijn Kriens, directeur business develop
ment bij het Amsterdamse instituut voor
gezondheid en technologie AHTI, kan daar
over meepraten. “We hebben jongeren die in
een supermarkt in de buurt van een school
werken, opgeleid om schoolkinderen te leren
wat gezonde voeding is. Dat lijkt te werken,”
zegt hij. “Van een heel andere orde zijn
de projecten die we hebben georganiseerd
rond hart en vaatziekten. Patiënten meten

Operatie uitstellen

thuis hun eigen bloeddruk, waarna slimme
algoritmen bijvoorbeeld bepalen of ze naar
de huisarts moeten of hun medicijnen moe
ten slikken.”

Motiveren

AHTI werkt onder meer nauw samen met
het ziekenhuis Amsterdam UMC, waarmee
het een app ontwikkelt die hartpatiënten
stimuleert een gezondere levensstijl aan te
houden. “Zoiets zou ook heel goed kunnen
voor patiënten met diabetes en de long
ziekte COPD,” zegt Kriens.
Om mensen over te halen, maakt AHTI
graag gebruik van de theorie van behavioral
economics van Duke Universityhoogleraar
Dan Ariely, waarbij patiënten wordt ge
vraagd wat ze belangrijk vinden. “De uit
komsten daarvan, zoals bijvoorbeeld de
wens om hun kinderen te zien opgroeien,
worden gebruikt om mensen te motiveren
als ze toch weer de fout in dreigen te gaan,”
aldus Kriens.

‘Algoritmen bepalen
of een patiënt naar
de huisarts moet of
zijn medicijnen moet
slikken’

Een andere app werd vijf jaar geleden ont
wikkeld door Thomas Timmers, oprichter
van Interactive Studios. Zijn zogeheten
Patient Journey App ‘volgt’ patiënten in het
hele traject van hun ziekte. De app, die
inmiddels in twaalf landen bijna 300.000
keer is gedownload, wordt al bij ruim hon
derd verschillende ziektebeelden ingezet.
Wie bijvoorbeeld een knieprothese krijgt,
krijgt instructies ter voorbereiding, uitleg
over wondverzorging en tips om de pijn
onder controle te houden.
“Dat zijn gegevens waar een patiënt op dát
ogenblik behoefte aan heeft, tekstueel of
met vooraf opgenomen filmpjes. Daardoor
hoeft minder beroep gedaan te worden
op de zorgaanbieders, zijn patiënten beter
geïnformeerd en zal de uitkomst vermoede
lijk beter zijn,” zegt Timmers. Hij is aan de
Radboud Universiteit bezig met een pro
motieonderzoek, waarbij een groep patiën
ten na zo’n knieoperatie vier weken lang via

een app bijna dagelijks coaching en infor
matie kreeg. “Zij scoorden op alle punten
beter dan de patiënten zonder die app,
zowel bij pijnbeheersing, fysieke uitkom
sten en kwaliteit van leven.”
“Het is natuurlijk nog geen échte preventie.
Wie de app downloadt, is over het algemeen
al patiënt,” geeft Timmers toe. “Maar we
komen wel steeds eerder in dat proces. Wie
last van zijn knie heeft, krijgt te horen hoe hij
de klachten kan beperken, zodat een operatie
zo lang mogelijk uitgesteld kan worden.”
Tegelijk wordt de app nog steeds verder
uitgebreid en wordt er nagedacht over
het promoten ervan in bijvoorbeeld sport
of bedrijfskantines. “De door ons verza

melde data levert, net als koppeling met
apparaten als stappentellers, veel gerichtere
preventieadviezen op.”

Privacygevoelig

Data speelt een belangrijke rol bij de
moderne preventieaanpak, bijvoorbeeld om
alleen mensen uit een risicogroep aan te
spreken of de effectiviteit van een campagne
te kunnen meten. Burgers zijn kritisch als
het gaat om het gebruik van privacygevoe
lige informatie, maar Kriens en Timmers
merken dat mensen doorgaans graag bereid
zijn om hun gegevens te delen.
“Dat komt niet alleen omdat we die gege
vens anonimiseren, maar vooral omdat pati

enten er zo veel voor terugkrijgen,” zegt
Timmers. “Het grote voordeel van de
Patient Journey App is bovendien dat hij
wordt aangeboden als een service van het
ziekenhuis zelf, dat geeft een vertrouwd
gevoel. Als patiënten de app niet zelf kun
nen installeren, kunnen zorgverleners erbij
helpen.”
Kriens voegt eraan toe dat er nu al heel
grote databanken bestaan met medische
gegevens die gebruikt mogen worden, zoals
bij het CBS. “Mensen willen best gegevens
afstaan, als je uitlegt waar ze voor worden
gebruikt. De betrouwbaarheid van onder
zoek wordt versterkt door de betrokkenheid
van zo’n instelling.”

‘De betrouwbaarheid
van onderzoek wordt
versterkt door de
betrokkenheid van
zo’n instelling’

Kinderen doen hun ouders na.
Rook jij nog waar ze bij zijn?
Geef ook het goede voorbeeld

geefookhetgoedevoorbeeld.nl

