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Samenvatting 

  

Inleiding  

Het PreventieConsult Cardiometabool risico richt zich op de vroegopsporing en het terugdringen van risico’s op hart- 

en vaatziekten, diabetes type 2 en nierschade bij mensen vanaf 45 jaar. Het PreventieConsult is sinds 2011 

beschikbaar en wordt aangeboden via de eerste lijn/nulde lijn en de werkgever setting. Hoewel huisartsen, 

bedrijfsartsen en deelnemers positief zijn over de werking van het PreventieConsult CMR in de praktijk, verloopt de 

implementatie moeizaam. In de eerste lijn is vooral de structurele bekostiging een knelpunt. De partners van het 

PreventieConsult zijn op zoek naar mogelijkheden voor toekomstige financiering en borging van het PreventieConsult. 

VitaValley/Vital Innovators en Noaber Foundation is gevraagd een aantal business cases op te stellen om inzicht te 

verkrijgen in de kosten en baten van het PreventieConsult voor verschillende stakeholders. De business cases 

vormen belangrijke input voor het verkennen van verschillende opties voor een duurzaam businessmodel.  

 

Maatschappelijke business case  

In de maatschappelijke business case worden zowel de maatschappelijke als economische kosten en baten van het 

PreventieConsult in kaart gebracht. Voor het opstellen van de maatschappelijke business case gebruiken we de 

Social Return On Investment (SROI) methode. In de berekeningen gaan we uit van een totaal van 75.000 deelnemers 

aan de online risicotest per jaar, waarvan 50% via de eerste lijn/nulde lijn is uitgenodigd en 50% via de werkgever. 

Voor deze situatie zijn in de SROI voor de belangrijkste stakeholders de input en opbrengsten gekwantificeerd.    

 

De uitkomsten van de SROI zijn weergegeven in de figuur hieronder. De bedragen zijn omgerekend naar een bedrag 

per deelnemer aan de online risicotest.  Aan de linkerzijde zijn de investeringen per stakeholder benoemd en aan de 

rechterzijde zijn de maatschappelijke opbrengsten inzichtelijk gemaakt.   
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De SROI ratio bedraagt 2,38. Dit betekent dat iedere geïnvesteerde euro € 2,38 oplevert aan maatschappelijke 

waarde en daarmee is de maatschappelijke business case positief. De meeste opbrengsten liggen bij de 

zorgverzekeraar. Hierbij moet worden opgemerkt dat de investeringen voor de zorgverzekeraar ook het grootst zijn. 

De opbrengsten zijn echter groter dan de kosten. De stakeholder met het grootste maatschappelijke rendement 

betreft de deelnemer. Met een gemiddelde inbreng van € 2,50 wordt een maatschappelijk waarde van € 270,- 

behaald. Dit is vooral te danken aan het voorkómen van een terugval in arbeidsparticipatie. Ook de opbrengsten voor 

de werkgever zijn positief. 

 

Business case eerste lijn/nulde lijn 

Het PreventieConsult wordt momenteel vooral toegepast en onderzocht in de huisartsenpraktijk. De business case 

gaat in op benodigde investeringen voor de huisarts om het PreventieConsult aan te bieden en de opbrengsten 

hiervan. Daarnaast hebben we een geoptimaliseerd scenario uitgewerkt waarin de toeleiding naar het 

PreventieConsult door de GGD wordt gedaan.  

 

De kosten en inkomsten voor een normpraktijk zijn in kaart gebracht over een periode van 5 jaar. In onderstaande 

tabel is de business case weergegeven voor het best-case-scenario. Op basis hiervan concluderen we dat in de 

huidige situatie een gemiddelde huisartsenpraktijk per jaar €1.962,- toe moet leggen op de implementatie van het 

PreventieConsult. 

 

Best-case-scenario: door huisarts 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

Totaal  

5 jaar 

Gemiddeld 

 per jaar 

Investeringen € 1.418 € 17 € 17 € 17 € 677 € 2.146 € 429 

Structurele 

kosten € 1.660 € 1.660 € 1.660 € 1.660 € 1.660 € 8.298 € 1.660 

Inkomsten € 393 € 393 € 393 € 393 € 393 € 1.967 € 393 

Totaal € -2.684 € -1.283 € -1.283 € -1.283 € -1.943 € -8.476 € -1.695 

 

We zien een aantal mogelijkheden om de kosten voor het PreventieConsult te verlagen. Een geoptimaliseerd 

scenario is berekend waarin de toeleiding naar de online risicotest wordt verzorgd door de GGD en het eerste 

praktijkconsult door de praktijkondersteuner (POH) wordt uitgevoerd. Door schaalvoordelen zijn de kosten voor 

selectie en uitnodigen via de GGD lager. Met deze maatregelen kan 11% op de gemiddelde jaarlijkse kosten worden 

bespaard per normpraktijk. Verdere optimalisatie is mogelijk door het uitvoeren van de consulten nog verder te 

stroomlijnen.  
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Ondanks de verschillende doorgerekende scenario’s blijft de business case voor de eerste lijn/nulde lijn negatief. De 

kosten kunnen verder omlaag worden gebracht als het aantal participerende huisartsenpraktijken en GGD’en verder 

toeneemt. De verwachting is dat dit alleen zal optreden als er structurele financiering komt voor de toepassing van het 

PreventieConsult. Eerder onderzoek van de Universiteit Maastricht laat zien dat de bereidheid om het 

PreventieConsult te implementeren ruim 50% is, indien aan de benodigde financiële en organisatorische 

randvoorwaarden wordt voldaan. 

 

Business case werkgever  

Het PreventieConsult wordt tevens via de werkgever ingezet. Over het gebruik en de effecten van het 

PreventieConsult bij bedrijven zijn tot nu toe geen onderzoeksresultaten bekend. Momenteel loopt er een pilot van de 

NVAB, maar de resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar. De aannames in de business case hebben we zoveel 

mogelijk gebaseerd op gegevens van het Nivel, het NHG en het NIPED. De gemaakte aannames dienen getoetst te 

worden gedurende het lopende onderzoek en mogelijke vervolgonderzoeken.  

 

Bij het doorrekenen van de business case is gekozen voor een gemiddelde bedrijfsomvang van 250 medewerkers. De 

totale kosten voor het aanbieden van het PreventieConsult door de werkgever bedragen € 7.787,-. Hierbij gaan we uit 

van de situatie waarin de bedrijfsarts zelf het eerste en tweede consult uitvoert. Indien de POH of de huisarts het 

eerste en/of ook tweede consult uitvoeren liggen de kosten voor de werkgever hoger. Dit komt door langere 

afwezigheid van de werknemer door bezoek aan de huisarts. Als een arboverpleegkundige het eerste consult uitvoert, 

liggen de kosten lager. Dit laatste hebben we niet doorgerekend, omdat dit nog niet of nauwelijks voorkomt in de 

praktijk.  

 

In onderstaande tabel zijn de kosten en opbrengsten voor de werkgever in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de 

business case voor de werkgever een positief resultaat heeft. Een investering van € 7.787,- levert voor de werkgever 

een positief resultaat op van € 3.568,-. De Return on Investment (ROI) voor de werkgever bedraagt 1,5. Bij de baten 

voor de werkgever zijn de effecten op het terrein van stress en werkgerelateerde risicofactoren niet meegenomen. Het 

PreventieConsult bevat voor de werksetting wel een aantal signaleringsvragen op dit terrein. Indien na onderzoek 

deze effecten gekwantificeerd kunnen worden, zal de business case nog positiever kunnen uitvallen.   

 

Baten per bedrijf 

Toename arbeidsproductiviteit € 6.855 € 209 per werknemer met hoog risico* 

Afname verzuim € 895 € 27 per werknemer met hoog risico* 

Afname arbeidsongeschiktheid € 3.605 € 110 per werknemer met hoog risico* 

Totale baten € 11.355 

Kosten per bedrijf € -7.787 

RESULTAAT € 3.568 
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Ondanks de positieve business case loopt de implementatie en verspreiding van het PreventieConsult in de 

werkgeverssetting niet vanzelf. Dit kan verder worden versterkt door gericht in te zetten op de volgende factoren:  

− Onderbouwing van de business case in de praktijk is nodig. Of de huidige pilot daartoe volledig geëigend is, 

hebben wij niet beoordeeld (buiten de scope van de opdracht). 

− Uitbreiding van het PreventieConsult met een module voor geestelijke gezondheid. Het is nog onduidelijk of de 

huidige signaleringsvragen dit in voldoende mate invullen. De baten op het terrein van verzuim en 

arbeidsproductiviteit zijn hoger in vergelijking met preventie van somatische problemen.   

− Adoptie van het PreventieConsult door arbodiensten / bedrijfsartsen. Zij zijn belangrijk om het PreventieConsult 

te introduceren en te implementeren bij werkgevers en dienen vertrouwen te hebben in de toegevoegde waarde 

van het instrument voor de werknemer, werkgever en de eigen organisatie.  

− Werkgevers nemen vaak al maatregelen om de gezondheid van hun werknemers te bevorderen. Zij zullen niet 

eenvoudig geneigd zijn om tot vervanging of uitbreiding van het bestaande aanbod te komen. 

− Het PreventieConsult kan (deels) invulling geven aan het PMO. Indien aanvullende modules, o.a. gericht op 

mentale risicofactoren, worden toegevoegd kan het PreventieConsult hier nog beter bij aansluiten.   

− Preventie speelt nog nauwelijks een rol bij de contractering van arbodiensten en bedrijfsartsen. Werkgevers 

kiezen vaak op prijs.  

− NIPED introduceert het PreventieKompas bij bedrijven (en in de eerste lijn). Zowel bij de bedrijfsartsen, als bij de 

werkgevers kan dit tot verwarring leiden. Met NIPED dienen heldere afspraken gemaakt te worden om deze 

verwarring te voorkomen. 

 

Strategieën voor business case PreventieConsult 

In de huidige kostenstructuur zijn de kosten voor de hosting van het PreventieConsult en de kosten van het bestuurlijk 

overleg opgenomen. Voor de financiering van activiteiten als marketing, communicatie, doorontwikkeling en 

onderzoek wordt nu ad hoc financiering gezocht. In de begroting voor de komende 5 jaar nemen we deze kosten op 

als structurele kosten, waarvoor budget gereserveerd moet worden. De kosten voor het PreventieConsult bedragen 

dan gemiddeld € 713.496,- per jaar.  

 

Inkomsten die ten goede komen aan het beschikbaar stellen van het PreventieConsult, de doorontwikkeling en de 

implementatie zijn er nu niet. Voor het doorberekenen van de kosten voor gebruik van het PreventieConsult kunnen 

licentiekosten worden berekend. Gezien de problemen die zich voordoen bij de financiering in de eerste lijn, is de 

verwachting dat eventuele licentie-inkomsten vanuit de eerste lijn vooralsnog uitblijven of zeer beperkt zullen zijn.  

Als de kosten vrijwel alleen terecht komen op het bordje van de werkgever is het nog maar de vraag of via dit kanaal 

voldoende deelnemers kunnen worden geworven om deze licentiekosten op een acceptabel niveau te houden. 

 

Gezien de onzekerheid over de inkomstenkant, hebben we alternatieve mogelijkheden binnen het huidige systeem 

(scenario’s A-C) en een aantal innovatieve business modellen (scenario’s D-H) verkend. De scenario’s zijn in 
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hoofdstuk 5 uitgebreid beschreven. In onderstaande tabel zijn de scenario’s benoemd en is een vergelijking tussen de 

scenario’s gemaakt voor de aspecten haalbaarheid, termijn van realisatie en mogelijke impact.  

 

Scenario  Haalbaar

-heid 

Termijn van 

realisatie 

Mogelijke impact 

A. Zorgverzekeraar: 

  A1. Aanvullende verzekeringen 

  A2. Collectieve verzekering 

  A3. Collectieve verzekering   

minima 

  A4. Eigen risico  

+/- MLT Beperkt voor A1. Kansrijk voor A2, A3 en A4.  

B. Werkgever ++ KT (direct) Beperkt, afhankelijk van deelname werkgevers 

C. Subsidies    + KT Beperkt, door tijdelijke karakter  

D. Preventie arrangement - LT Groot, structurele oplossing  en breed 

toegankelijk  

E. Populatie-bekostiging +/- LT Groot, structurele oplossing en breed 

toegankelijk  

F. Gemeente +/- MLT Beperkt, afhankelijk van deelname gemeente 

en selecte doelgroep  

G. Coöperatie +/- KT Groot, maar afhankelijk van deelname partijen 

H. Follow-up partners - MLT Matig, omdat andere knelpunten blijven 

bestaan 

Legenda: KT (korte termijn), MLT (middellange termijn), LT (lange termijn).  

 

Aanbevelingen 

De maatschappelijke business case voor het PreventieConsult is positief. De maatschappelijke waarde die gecreëerd 

wordt, is dus groter dan de benodigde investeringen. Een aandachtspunt in de maatschappelijke business case is de 

relatief grote investering die nodig is van zorgverzekeraars om de initiële extra zorgkosten te vergoeden. De 

opbrengsten liggen vervolgens voor een groot deel ook bij de zorgverzekeraars, maar daarnaast ook bij de 

deelnemers zelf en de werkgever. Het is nodig om met zorgverzekeraars in gesprek te gaan over het spanningsveld 

tussen de korte termijn investeringen en (midden)lange termijn opbrengsten. 

 

De implementatie via de werkgevers is op de korte termijn belangrijk om verder te versterken. In de huidige situatie is 

de business case positief. De implementatie loopt hier echter niet vanzelf. Aandacht is nodig voor een goede 

inbedding in de werkgeverssetting om dit succesvol te kunnen realiseren. Het toetsen, optimaliseren en onder de 

aandacht brengen van de business case bij werkgevers en bedrijfsartsen is hierin een belangrijke eerste stap.  
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Om de doelgroep in de breedte goed te bereiken en om de kosten van het PreventieConsult verder te kunnen 

verlagen per deelnemer is het van belang verschillende strategieën te hanteren om voldoende schaalgrootte te 

bereiken. Het is daarom nodig op meerdere implementatiescenario’s in te zetten. De route via de eerste lijn/nulde lijn 

is in dit rapport onderzocht en is in de huidige opzet voorlopig niet realiseerbaar door het ontbreken van structurele 

financiering. Daarom hebben we alternatieve mogelijkheden binnen het huidige systeem en een aantal innovatieve 

businessmodellen verkend. 

 

De huidige ontwikkelingen in beleid bieden kansen om preventie steviger te positioneren binnen de gezondheidszorg. 

Dit biedt kansen voor de scenario’s die zich richten op implementatie via de zorg. We raden aan deze scenario’s 

verder te verkennen en hiermee te experimenteren in de praktijk. Hierbij is het van belang om belangrijke 

stakeholders als de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS te betrekken en te committeren. Een kanttekening 

hierbij is dat het vinden van een structurele oplossing via deze route over het algemeen veel tijd kost, vanwege de 

tijdlijnen voor aanpassing van wet- en regelgeving en vervolgens de implementatie binnen de zorginkoop.  

 

Oplossingen buiten het huidige systeem, zoals het oprichten van een coöperatie of een integrale gemeentelijke 

aanpak, kunnen wellicht eerder worden gerealiseerd. Het draagvlak voor en de haalbaarheid van deze opties dient op 

korte termijn te worden verkend. Het is wenselijk om een integraal plan-de-campagne op te stellen voor het realiseren 

van een structurele oplossing.  

 

Om de periode tot een structurele oplossing te kunnen overbruggen, raden we ook aan een strategie op te stellen met 

tijdelijke oplossingen. Subsidies kunnen hier een rol in spelen en bieden de mogelijkheid om te experimenteren met 

de verschillende scenario’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een regionaal experiment met het inbedden van het 

PreventieConsult binnen populatiebekostiging. De experimenten dienen zo ingestoken te worden dat de uitkomsten 

kunnen bijdragen aan het vinden van een structurele oplossing. We bevelen aan de mogelijkheden tot subsidie 

gestructureerd te onderzoeken. 

  

Tot slot, raden we aan te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de jaarlijkse kosten voor het PreventieConsult te 

verlagen. Indien de kosten voor de instandhouding, doorontwikkeling en vermarkting van het PreventieConsult lager 

worden, werkt dit door in de business cases voor de verschillende stakeholders. De berekende licentiekosten voor het 

PreventieConsult kunnen dan worden gereduceerd.  
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1. Inleiding 

 

Het PreventieConsult CMR richt zich op de opsporing van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, 

diabetes type 2 en chronische nierschade. Naast opsporen van risicogroepen richt het PreventieConsult zich ook op 

het terugdringen van de risico’s door het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het PreventieConsult is ontstaan 

vanuit een samenwerkingsverband van de Nederlandse Hartstichting, Diabetes Fonds, Nierstichting en de 

beroepsverenigingen voor huis- en bedrijfsartsen (NHG, LHV en NVAB). Daarnaast zijn GGD Nederland en NIPED 

ook nauw betrokken bij de doorontwikkeling en implementatie. Op korte termijn wordt het PreventieConsult verder 

uitgebreid met een module voor COPD en zijn er ideeën voor uitbreiding met modules voor andere aandoeningen 

(depressie, kanker).  

 

Het PreventieConsult CMR is sinds 2011 beschikbaar. Het NHG heeft voor de module cardiometabool risico een 

NHG-Standaard opgesteld met richtlijnen voor het in kaart brengen van het risico op hart- en vaatziekten, type 2 

diabetes en chronische nierschade bij mensen vanaf 45 jaar. Voor huisartsen is hierbij een bijbehorende 

implementatiewijzer ontwikkeld door het NHG. Voor bedrijfsartsen is een implementatiewijzer ontwikkeld door de 

NVAB. De werkwijze van het PreventieConsult bestaat uit 3 onderdelen:  

1. De toeleiding,  waarbij de patiënt wordt uitgenodigd of geattendeerd op de risicotest en aan de hand daarvan zijn 

of haar risico bepaalt (www.testuwrisico.nl). Deelnemers worden bovendien uitgenodigd de leefstijltest in te vullen 

(www.testuwleefstijl.nl);  

2. Het consult, waarbij de zorgverlener het risicoprofiel nader onderzoekt en bespreekt met de deelnemer van het 

PreventieConsult. Indien nodig wordt door de zorgverlener leefstijladvies gegeven en een behandelplan 

opgesteld; 

3. De follow-up, verwijzing naar partijen en programma’s ter ondersteuning van de gedrags- en 

leefstijlaanpassingen. Denk aan verwijzing naar een diëtist, sportvereniging of (lokale) leefstijlprogramma’s.   

 

Hoewel huisartsen, bedrijfsartsen en deelnemers positief zijn over de werking van het PreventieConsult CMR in de 

praktijk, verloopt de implementatie niet vanzelf. Vooral de structurele bekostiging vormt een knelpunt. Het CVZ heeft 

eind 2011 gepubliceerd dat het PreventieConsult niet valt onder de te verzekeren risico’s van de zorgverzekeringswet. 

Op dit moment bestaat daardoor onvoldoende zicht op een rendabel businessmodel. De partners van het 

PreventieConsult, inclusief GGD Nederland en het NIPED, hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk een 

oplossing voor de toekomst te zoeken.  

 

In het huidige rapport werken we verschillende business cases uit. De maatschappelijke business case geeft in 

hoofdstuk 2 inzicht in het maatschappelijk rendement van het PreventieConsult. Daarna volgen een business case 

voor de setting eerste lijn/nulde lijn (hoofdstuk 3) en een business case voor de werkgever (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 

5 werken we strategieën uit voor een duurzaam businessmodel voor de voortzetting van het PreventieConsult. Hierbij 

worden verschillende scenario’s besproken en afgewogen. Tot slot doen we in hoofdstuk 6 een aantal aanbevelingen 

voor het vervolg.   
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2. Maatschappelijke business case 

 

2.1 Inleiding maatschappelijke business case 

In de maatschappelijke business case worden zowel de maatschappelijke als economische kosten en baten van het 

PreventieConsult in kaart gebracht. Voor het opstellen van de maatschappelijke business case maken we gebruik van 

de Social Return On Investment (SROI) methode. De SROI benadert de maatschappelijke waarde vanuit een 

stakeholder perspectief. Op deze manier meten we met de SROI veranderingen op een wijze die relevant is voor de 

mensen of organisaties die deze veranderingen beleven of hieraan bijdragen.  

 

De SROI maakt duidelijk hoe een organisatie maatschappelijke waarde creëert door sociale en economische 

outcomes te meten en in geld uit te drukken. De outcomes vergelijken we met de maatschappelijke kosten (input) die 

nodig zijn om deze verandering tot stand te brengen. Vanuit de SROI methodiek gebruiken we een aantal deelvragen 

waarbij wordt uitgegaan van stakeholders en de door hen ervaren verandering die wordt veroorzaakt door de activiteit 

van de organisatie (zie schema hierna). 

 

 

 

2.2 Theory of change 

De partners van het PreventieConsult vinden het belangrijk dat de opsporing en preventie van diabetes, hart- en 

vaatziekten en nierschade in Nederland goed wordt geregeld. Daarom hebben zij het initiatief genomen om een 

betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde test te ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor mensen om hun 

gezondheid te checken. Dit heeft geleid tot de methodiek van het PreventieConsult, waarbij de online risicotest een 

eerste stap in het proces vormt. De risicotest biedt een snel en betrouwbaar alternatief voor het scala aan 

commerciële zelftests en checks. De Theory of Change gaat in op de verandering die de partners van het 

PreventieConsult beogen en de schaal en de urgentie van het probleem. 
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Sociaal probleem 

Het aantal mensen met cardiometabole aandoeningen (hart- en vaatziekten, diabetes, nierschade) neemt toe en zal 

de komende jaren aanzienlijk verder toenemen (RIVM, VTV 2010). Het risico op deze aandoeningen wordt beïnvloed 

door leefstijlfactoren die steeds vaker onder de bevolking voorkomen, zoals weinig bewegen, ongezonde voeding, 

overgewicht, roken en overmatig alcoholgebruik. Dit heeft niet alleen impact op het leven van het individu. Mensen 

met een of meer van de genoemde risicofactoren doen een groter beroep op de gezondheidszorg en andere 

collectieve voorzieningen. Daarnaast is een lagere maatschappelijke participatie en arbeidsproductiviteit zichtbaar. 

 

Urgentie  

De kosten voor de gezondheidszorg stijgen momenteel sneller dan de economische groei. Een toenemende 

zorgvraag zet de toegankelijkheid en betaalbaarheid en daarmee de houdbaarheid van de huidige gezondheidszorg 

onder druk.  

 

 

 

In toenemende mate wordt onderkend dat goede economische prestaties mede afhankelijk zijn van een gezonde 

beroepsbevolking. Als we bij een krimpende beroepsbevolking de continuïteit van onze samenleving en welvaart 

willen waarborgen en concurrerend willen blijven, is het van belang dat de beroepsbevolking duurzaam inzetbaar is. 

Vitaliteit van de beroepsbevolking is daarom van groot belang.  

 

Schaal van het probleem  

Circa 13,5% van de vrouwen van 45-65 jaar en de mannen van 45-60 jaar heeft een verhoogd risico op 

cardiometabole aandoeningen op basis van de SCORE risicoschatting. Van de vrouwen boven de 65 jaar en de 

mannen boven de 60 jaar heeft 100% op basis van leeftijd een verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen
1
.  

Wel dient nog een onderscheid gemaakt te worden tussen mensen met een hoog risico en mensen die bekend zijn 

met reeds bestaande cardiometabole aandoeningen in deze leeftijdsgroepen. Van de populatie 45-70 jaar heeft 36% 

van de mensen tenminste één cardiometabole aandoening
2
. Dit betekent dat de doelgroep voor het PreventieConsult 

in totaal een omvang heeft van ca 2,4 miljoen mensen.    

 

Oplossing  

Met het PreventieConsult worden mensen met een (licht) verhoogd cardiometabool risico eerder opgespoord. Tevens 

worden mensen opgespoord die al cardiometabole aandoeningen blijken te hebben, maar hiermee nog niet bekend 

zijn. Door deze mensen te begeleiden en indien nodig preventief te behandelen, kunnen cardiometabole 

aandoeningen en de gevolgen daarvan worden voorkomen.  

                                                           

1
 Berekeningen  op basis van data aangeleverd door het NIPED.  

2
 Nielen, Davids & De Bakker (2011). Het preventieconsult cardiometabool risico. Huisarts & Wetenschap.   

“Een ongezonde levensstijl is alleen al verantwoordelijk voor 10% van alle 

gezondheidskosten” -  PwC (2010), Preventie loont 
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2.3 Analyse stakeholders 

Verschillende stakeholders zijn betrokken bij de organisatie en uitvoering van het PreventieConsult. De volgende 

stakeholders zijn in het bestuurlijk overleg van het PreventieConsult benoemd en besproken. Per stakeholder is 

weergegeven welke input, activiteiten en output we verwachten. De partijen hebben niet allemaal een inbreng in kind 

of in cash bij het PreventieConsult. Wel kunnen zij dan een belang hebben bij de effecten van het PreventieConsult. 

Dit kan zowel een voordelig als nadelig effect zijn.  

 

De organisatie PreventieConsult (met verschillende partners) is niet apart meegenomen als stakeholder. De 

investeringen die zij doen voor het beschikbaar stellen, zijn meegenomen in de investeringen van de zorgverlener en 

werkgever in de vorm van benodigde licentiekosten. 

 

Stakeholder Input  Activiteit Output  

Deelnemer Tijd + eigen bijdrage 

labonderzoek 

Invullen PC + evt. 

vervolgstappen 

Inzicht in risicoscore; deelname 

follow-up 

Zorgverlener Tijd + kosten uitvoering Selecteren en uitnodigen 

doelgroep; opstellen risicoprofiel 

en advisering vervolg 

Vroeg opsporen hoog risico 

groep; vroeg opsporen bestaande 

aandoeningen 

Werkgever  Tijd + kosten uitvoering Aanbieden en promoten PC in 

eigen organisatie  

Aantal deelnemende werknemers 

aan PC 

Zorgverzekeraar Kosten extra geleverde 

zorg  

Vergoeding zorgkosten  Preventieve zorg voor 

verzekerden 

Gemeente/GGD Tijd Selecteren en uitnodigen 

doelgroep; ‘sociale kaart’ 

gegevens verzamelen 

Toeleiden van de doelgroep naar 

preventieconsult; faciliteren 

doorverwijzing naar follow-up 

partners 

Ministerie SZW  Geen Geen Geen 

Inkomensverzekeraar Geen Geen Geen 

Ministerie VWS  Geen Geen Geen 

Pensioenverzekeraar Geen Geen Geen 

Overheid breed  Geen Geen Geen 

Follow up partner
3
 Geen Geen Geen 

 

                                                           

3
 Follow up partners zijn organisaties, die deelnemers aan de Leefstijltest kunnen ondersteunen bij hun doelstellingen gericht op de 

instandhouding en verbetering van hun gezondheid. Deelnemers worden op deze partners gewezen. 
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Voor de SROI-analyse kunnen niet alle stakeholders worden meegenomen. Hierbij is gekozen om de stakeholders te 

kiezen die het meest relevant zijn en/of dat er sprake is van de mogelijkheid om het effect te kwantificeren. De 

stakeholders die we niet meenemen zijn het Ministerie van VWS, de pensioenverzekeraars, de overheid in brede zin 

en de follow up partners. Deze stakeholders worden daarom hieronder kort toegelicht.  

− Voor het Ministerie van VWS draagt het PreventieConsult bij aan de doelstellingen op het gebied van preventie. 

Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van een Nationaal Programma Preventie gericht op het voorkómen van 

chronische aandoeningen en het inspelen op gezondheidsverschillen tussen de sociale klassen. Het ministerie 

heeft de uitvoering van preventie en gezondheidszorg decentraal belegd. Hierdoor heeft het departement zelf 

geen rol in de uitvoering. De uitkomsten voor het ministerie zijn moeilijk te kwantificeren.  

− Voor pensioenverzekeraars zijn zowel voor- als nadelen te benoemen. Indien mensen langer gezond blijven en 

langer blijven werken levert dit een positief effect op voor de inkomsten uit de premiebijdragen. Tegelijkertijd is 

het langer leven na de pensioenleeftijd een extra kostenpost voor de pensioenverzekeraar. Het CPB geeft in zijn 

recente rapport Toekomst voor de Zorg (maart, 2013) aan vooral een negatief effect van preventie te verwachten 

voor pensioenverzekeraars. Als het preventieconsult vooral het aantal jaren in goed ervaren gezondheid weet te 

verhogen zonder ook de totale levensverwachting te verlengen, is een positief effect voor de 

pensioenverzekeraar te verwachten.    

− Het CPB benoemt in hetzelfde rapport nog de overheid in brede zin (niet alleen VWS) als stakeholder bij 

preventie. Ook hier zien ze een effect op zowel het gebied van kosten als baten. Indien mensen langer leven, 

maken zij bijvoorbeeld langer gebruik van de pensioenregelingen. Aan de andere kant leiden een grotere 

arbeidsinzet en hoger besteedbaar inkomen tot extra belastingopbrengsten voor de overheid en minder gebruik 

van sociale voorzieningen en uitkeringen. Om een positief effect voor de overheid te krijgen voor preventie, is het 

vooral van belang dat mensen ook meer werken en langer leren.  

− De follow-up partners van het PreventieConsult betreffen partijen als fysiotherapeuten, diëtisten en sport- en 

leefstijlaanbieders. Een warme toeleiding door het PreventieConsult zorgt voor meer cliënten en omzet bij deze 

partijen. Om daadwerkelijk adequate ondersteuning aan deelnemers te kunnen geven zijn afspraken met lokale 

partners nodig. Het vergt een substantiële inspanning om tot deze afspraken te komen. Het ‘eenvoudig weg’ in 

kaart brengen van de lokale sociale kaart van de deelnemers volstaat hiertoe niet. Om een positief effect voor de 

follow-up partners te krijgen is eerst nodig dit beter te organiseren.   

 

2.4 Berekening maatschappelijke investeringen 

Om de totale maatschappelijke kosten in kaart te brengen, kwantificeren we de input van de stakeholders. De inbreng 

kan in tijd of in geld zijn, maar wordt in alle gevallen omgerekend naar een waarde in euro’s. In de berekeningen gaan 

we uit van een totaal van 75.000 deelnemers aan de online risicotest per jaar. Hiervan is 50% uitgenodigd door de 

zorgverlener en 50% uitgenodigd via de bedrijfsarts/werkgever. De aannames en getallen die in de toelichting worden 

genoemd zijn afkomstig uit de business case voor de eerste/nulde lijn en de business case voor de werkgever. De 

aannames zijn verder toegelicht in hoofdstuk 3 en 4, waar deze business cases worden beschreven. Daarnaast 

verwijzen we voor een verdere toelichting naar het SROI rapport dat als losse bijlage is toegevoegd.   
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Stakeholder Waardering input Toelichting  

Deelnemer € 187.500  Indien deelnemers met een verhoogd risico een consult hebben met een 

huisarts, komen de kosten voor de labtest ten laste van het eigen risico. Deze 

kosten worden meegerekend in de eigen inbreng. We corrigeren hierbij voor 

een verwacht percentage van 50% van de mensen in de hoog risicogroep dat 

het eigen risico al volledig besteedt.  De geïnvesteerde tijd per deelnemer in 

het invullen van de risicovragenlijst is niet meegenomen in de berekening, 

gezien de beperkte omvang van de risicovragenlijst. 

Zorgverlener € 1.408.500 Er worden 75.000 deelnemers via de eerste/nulde lijn uitgenodigd. Vertaald 

naar een normpraktijk betekent dit dat 831 praktijken deelnemen aan het 

PreventieConsult. De kosten voor de uitvoering van het PreventieConsult 

bedragen per normpraktijk in het best-case-scenario € 1.695. In totaal is een 

investering nodig van 831 * € 1.695 

Werkgever  € 1.988.400 Er worden 75.000 deelnemers via de werkgever uitgenodigd. Met een 

gemiddeld aantal werknemers van 250 betekent dit dat 300 bedrijven hun 

werknemers uitnodigen. De kosten voor de uitvoering van het 

PreventieConsult bedragen per werkgever € 6.628. In totaal is een investering 

nodig van 300 * € 6.628. 

Zorgverzekeraar € 15.700.000 De inbreng van de zorgverzekeraar betreft de extra zorgkosten die het gevolg 

zijn van de inzet van het PreventieConsult, namelijk:   

1) de kosten voor het eerder behandelen van mensen met reeds bestaande 

cardiometabole aandoeningen. De verwachting is dat deze kosten 5 jaar 

eerder aanvangen dan normaal. Het aantal opgespoorde mensen met 

bestaande aandoeningen is over een periode van 5 jaar in totaal 27.213 

(cumulatief)
4
. We gaan uit van gemiddelde zorgkosten van € 500 p.p.p.j. De 

extra kosten per jaar bedragen 27.213 * 400* = € 10,9 mln.  

2) de kosten voor preventieve behandeling van de hoog risico groep. Dit 

betreft o.a. de kosten voor medicatie bij deze groep, indien sprake is van 

een hoge bloeddruk of hoog cholesterol. Daarnaast worden kosten gemaakt 

voor leefstijlinterventies en -begeleiding.  Het betreft jaarlijkse kosten van 

ca. € 500 p.p. De aanname is dat 50% van de hoog risicogroep (minus 

mensen met bestaande aandoeningen) preventief wordt behandeld. De 

extra kosten zijn: 24.138 * 50% * € 400* = € 4,8 mln.   

     * Er zijn geen gegevens beschikbaar over deze extra zorgkosten. We    

     hebben een conservatieve aanname gemaakt. 

 

                                                           

4
 Dit aantal is gebaseerd op de business case voor de eerste/nuldelijn. Een toelichting van de aannames is opgenomen in hoofdstuk 

3.  
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2.5 Maatschappelijke opbrengsten 

Voor het berekenen van de maatschappelijke opbrengsten hebben we per stakeholder bepaald welke toegevoegde 

waarde (outcome) wordt geleverd door het gebruik van het PreventieConsult. De toegevoegde waarde corrigeren we 

daarbij voor de kans dat dit effect spontaan optreedt (dead weight) of dat dit effect toe te schrijven is aan 

inspanningen van anderen (attributie). De toegevoegde waarde wordt aan de hand van gekozen indicatoren 

omgerekend naar een waarde in euro’s. Op deze manier kunnen de uitkomsten met elkaar worden vergeleken en 

afgezet worden tegen de investering. Hieronder is het model voor het berekenen van het maatschappelijke rendement 

voor het PreventieConsult weergegeven. Voor het waarderen van de outcome is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

data en rapporten van het RIVM, Nationaal Kompas Volksgezondheid, Ministerie SZW, CBS , RVZ, UWV en CPB.  

 

Stakeholder  Outcome Indicator  Methode van waarderen 

Deelnemer  Voorkomen aandoeningen Voorkomen ziektelast  DALY  

 Maatschappelijke participatie  Toegenomen arbeidsparticipatie  Toename arbeidsparticipatie* 

modaal inkomen  

Zorgverlener Kwaliteit van zorg  Ervaren toegevoegde waarde  Niet kwantificeren  

 Efficiëntie van zorg verlenen  Efficiëntere tijdsbesteding huisarts Niet kwantificeren  

Werkgever  Verzuim Afname verzuim Verzuimkosten per werknemer  

 Productiviteit Toename productiviteit  Toename productiviteit per 

werknemer  

 Arbeidsongeschiktheid  Afname arbeidsongeschiktheid  Kosten arbeidsongeschiktheid per 

werknemer  

Zorgverzekeraar  Lagere zorgkosten  Besparing behandelkosten 1e lijn  Behandelkosten  

  Voorkomen doorverwijzing 2e lijn  Behandelkosten  

Gemeente/GGD  Gezondere populatie  Minder beroep op collectieve 

voorzieningen 

Minder kosten WMO  

Ministerie SZW Instroom WIA  Minder langdurig verzuim Uitkering WIA  

Inkomens-

verzekeraar  

Uitkering premies  Minder langdurig verzuim  Verzuimdaling*uitkering  
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De berekeningen plus toelichting van de maatschappelijke opbrengsten zijn terug te vinden in het SROI rapport dat 

als losse bijlage is toegevoegd. Net als bij de berekening van de investeringen gaan we bij de opbrengsten uit van 

75.000 deelnemers aan de risicotest per jaar (schatting o.b.v. data van het PreventieConsult). De opbrengsten zijn 

berekend voor de situatie waarin de helft van de deelnemers via de huisarts is uitgenodigd en de andere helft via de 

bedrijfsarts. De aannames die we maken in de berekeningen zijn door alle business cases heen hetzelfde. De 

aannames zijn in het SROI rapport toegelicht en komen uitgebreider aan de orde in de business cases in de volgende 

twee hoofdstukken. In de onderstaande figuur zijn de uitkomsten samengevat. Hierbij zijn de maatschappelijke 

inbreng en opbrengsten in gemiddelde waarde per stakeholder weergegeven.  

 

 

 

2.6 Conclusie 

De SROI ratio bedraagt 2,38. Dit betekent dat iedere geïnvesteerde euro € 2,38 oplevert aan maatschappelijke 

waarde en daarmee is de maatschappelijke business case positief. Als we kijken naar de opbrengsten dan liggen de 

meeste baten bij de zorgverzekeraar. Hierbij moet worden opgemerkt dat de investeringen voor de zorgverzekeraar 

ook het grootst zijn. De opbrengsten zijn echter groter dan de kosten. Het is nodig om met zorgverzekeraars in 

gesprek te gaan over het spanningsveld tussen de korte termijn investeringen en (midden)lange termijn opbrengsten.  

De stakeholder met het grootste maatschappelijke rendement betreft de deelnemer. Met een gemiddelde inbreng van 

€ 2,50 wordt een maatschappelijk waarde van € 270,- behaald. Dit is vooral te danken aan het voorkómen van een 

terugval in arbeidsparticipatie. Ook de opbrengsten voor de werkgever zijn positief. 
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3. Business case eerste lijn/nulde lijn 

 

Het PreventieConsult wordt momenteel toegepast en onderzocht in de eerste lijn. In dit hoofdstuk beschrijven we 

hiervoor de business case. Daarnaast werken we de business case uit voor de situatie dat de toeleiding naar de 

huisarts geschiedt via de GGD en vergelijken we deze business case met die, waarin de toeleiding én consult door de 

eerste lijn wordt uitgevoerd. Tot slot gaan we in op de nodige aandachtspunten voor de verdere inbedding van het 

PreventieConsult. 

 

3.1 Business case eerste lijn (huidige situatie) 

In deze business case worden de integrale kosten van de implementatie van het PreventieConsult in een normpraktijk 

van een huisarts berekend. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn: 

− De integrale kosten worden berekend over een periode van 5 jaar, waarin elk jaar patiënten uit de normpraktijk 

(2350 patiënten) worden geselecteerd (mensen tussen de 45 en 70 jaar zonder manifeste cardiometabole 

aandoeningen) en uitgenodigd. 

− Er wordt een 5 jaarcyclus aangehouden: elk jaar wordt één vijfde van de totale doelgroep geselecteerd (op basis 

van geboortejaar).  

− De kosten per uur (loonkosten plus praktijkkosten) van huisarts, POH en huisarts assistente zijn gebaseerd op 

gegevens van het CVZ
5
 en de LHV. 

− De licentiekosten van het PreventieConsult zijn berekend op basis van de jaarlijkse operationele kosten voor het 

in de lucht houden van het PreventieConsult, de overheadkosten (bestuurlijk overleg, coördinatie) en de kosten 

van doorontwikkeling en (implementatie) onderzoek. De door te belasten licentiekosten zijn afhankelijk van het 

totaal aantal deelnemers. In de maatschappelijke business case gaan we uit van 75.000 deelnemers per jaar aan 

de online risicotest, waarvan 50% van de toeleiding vanuit de eerste lijn komt en 50% via de werkgevers setting. 

Om deze situatie te realiseren is het nodig dat minimaal 12% van de normpraktijken het PreventieConsult 

daadwerkelijk implementeert met als voorwaarde dat dan ook het aantal deelnemers via de werkgever wordt 

behaald
6
. In paragraaf 3.3  wordt ingegaan op de gevolgen voor de business case indien de implementatie in de 

eerste lijn een groter aandeel normpraktijken wordt geïmplementeerd.  

− We zijn er vanuit gegaan dat de licentiekosten voor Testuwleefstijl integraal onderdeel uitmaken van het 

PreventieConsult. In overleg met het NIPED zouden de onderdelen Testuwrisico en Testuwleefstijl mogelijk uit 

elkaar kunnen worden gehaald, zodat toerekening van kosten aan beide onderdelen mogelijk wordt. Echter, de 

totale kosten moeten te allen tijde gedekt worden om de toekomst van het PreventieConsult te garanderen. 

 

                                                           
5
 CVZ, Handleiding voor kostenonderzoek, 2010 

6
 De bereidheid van om het PreventieConsult neemt fors toe indien structurele financiering beschikbaar is. Uit de 
implementatieverkenning van Universiteit Maastricht blijkt de bereidheid voor implementatie dan meer dan 50% te zijn. In deze 
business case gaan we echter uit van de huidige situatie en kiezen we daarom voor een conservatief scenario.  
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Voor het bepalen van de patiënten per stap (selectie -> deelname aan online risicometing -> praktijkconsult -> 

opsporing van cardiometabole aandoening) en het bepalen van de kosten per stap zijn twee scenario’s uitgewerkt: 

een worst-case en een best-case scenario. 

• Voor het worst-case scenario zijn de gegevens voornamelijk ontleend uit het NIVEL onderzoek
7
, aangevuld 

met aannames zoals die uit literatuuronderzoek en de gesprekken met de stakeholders naar voren kwamen. 

• Voor het best-case scenario zijn de gegevens voornamelijk ontleend uit de NHG PraktijkWijzer 

PreventieConsult
8
. De gegevens uit de PraktijkWijzer zijn gemiddelden van verschillende pilots. In dit 

scenario worden mannen van 60-70 jaar en vrouwen van 65-70 jaar direct uitgenodigd voor het 

praktijkconsult. Dit scenario gaat tevens uit van de uitvoering van het eerste praktijkconsult door de POH. 

 

In onderstaande tabel zijn de conversiepercentages per stap weergegeven. 

 

 Worst case 

scenario 

  Best case 

scenario 

  

Aantal patiënten (normpraktijk) 2350   2350   

Aantal patiënten geselecteerd 498 100% 451 100% 

Deelname aan online Risicometing 164 33% 226 50%** 

Verhoogd risico 103 21% 113 25% 

1e praktijkconsult 41 8% 119* 26% 

Cardiometabole aandoening opgespoord 8 2% 23 5% 

* = instroom van mannen 60-70 jaar en vrouwen 65-70 jaar die direct uitgenodigd worden is hierin meegenomen. In een normpraktijk 

valt 5% van de populatie in deze leeftijdscategorie (bron: NHG-Praktijkwijzer).  

** in sommige pilots zijn hogere percentages gehaald (tot 70% deelname aan de online risicometingen). In de tabel is het percentage 

uit de Praktijkwijzer gebruikt. 

 

De kosten voor de implementatie van het PreventieConsult in een normpraktijk zijn berekend voor een periode van 5 

jaar. De kosten bestaan uit investeringen en structurele kosten. De investeringen bestaan uit de kosten voor het 

opstellen van een meerjarenplan, materiaalkosten, kosten voor nascholing en kosten voor een eindevaluatie. De 

structurele kosten bestaan uit de kosten van het selecteren en uitnodigen van patiënten, de licentiekosten voor het 

gebruik van het PreventieConsult, de kosten voor het doen van de praktijkconsulten en de kosten voor jaarlijkse 

monitoring en evaluatie. Zie Figuur 1 voor een overzicht van de structurele kosten per jaar per normpraktijk voor het 

worst-case scenario en Figuur 2 voor de structurele kosten in het best-case scenario. 

 

                                                           
7
 NIVEL, Evaluatie pilot PreventieConsultcardiometaboolrisico, 2010 

8
 PraktijkWijzerPreventieConsult, HNG, 2011 
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Figuur 1 Structurele kosten worst case scenario 
 

 

Figuur 2 Structurele kosten best case scenario 
 



   
 
 

  
   
  20 
 

In figuur 3 wordt het aantal patiënten per stap per normpraktijk weergegeven (conversie). 

 

Figuur 3 Conversie per stap 
 

In figuur 4 worden de kosten per patiënt per stap weergegeven. Het betreffen de gemiddelde kosten per normpraktijk 

over een periode van 5 jaar. 

 

Figuur 4 Kosten per patiënt per stap 
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Uit bovenstaande scenario’s kan het volgende worden geconcludeerd: 

− In het best-case scenario, op basis van de NHG PraktijkWijzer, worden minder personen geselecteerd, maar 

nemen meer patiënten deel aan de online risicometing, komen meer patiënten op het praktijkconsult en worden 

uiteindelijk meer mensen met een hoog risico op en reeds bestaande cardiometabole aandoeningen opgespoord. 

− In het best case scenario is het aantal deelnemers aan het praktijkconsult relatief hoog, mede omdat mannen 

ouder dan 60 en vrouwen ouder dan 65 direct voor het consult worden uitgenodigd (dus niet eerst worden 

uitgenodigd voor deelname aan de online Risicometing). 

− De kosteneffectiviteit (kosten per patiënt in de verschillende stappen) is hierdoor hoger dan in het worst-case 

scenario. 

− De variatie in kosteneffectiviteit in de praktijk is dus potentieel groot. Het is van cruciaal belang om bij de 

implementatie van het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk te zorgen voor de juiste randvoorwaarden en 

efficiënte en effectieve uitvoering. In de NHG PraktijkWijzer worden randvoorwaarden en aanwijzingen 

beschreven ten behoeve van optimale selectie, deelname en opkomst op praktijkconsult. 

 

De huidige directe baten voor de huisarts bij de implementatie van het PreventieConsult zijn de tarieven die hij mag 

declareren voor de praktijkconsulten. Er is hierbij dus geen rekening gehouden met een eventuele toerekening van de 

inschrijftarieven en andere effecten. In onderstaande tabel geven we een samenvatting van de business case voor de 

huidige situatie. Hieruit concluderen we dat een gemiddelde huisartsenpraktijk per jaar € 1.695,- toelegt op de 

implementatie van het PreventieConsult. 

 

Best-case scenario: door huisarts 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

Totaal  

5 jaar 

Gemiddeld 

 per jaar 

Investeringen € 1.418 € 17 € 17 € 17 € 677 € 2.146 € 429 

Structurele 

kosten € 1.660 € 1.660 € 1.660 € 1.660 € 1.660 € 8.298 € 1.660 

Inkomsten € 393 € 393 € 393 € 393 € 393 € 1.967 € 393 

Totaal € -2.684 € -1.283 € -1.283 € -1.283 € -1.943 € -8.476 € -1.695 

 

 

3.2 Business case: scenario toeleiding GGD en optimalisatie 

In dit scenario wordt de toeleiding door de GGD gedaan. Voor het eerste praktijkconsult wordt in dit scenario de POH 

ingezet. Hierbij gaan we ervan uit dat de toeleiding (selectie en uitnodiging) op gemeentelijke schaal plaatsvindt door 

de GGD (gemiddelde aantal inwoners per gemeente:  41.006; gemiddeld aantal normpraktijken per gemeente: 17,4). 

De wijze van uitnodigen verandert verder niet, het betreft een persoonlijke uitnodiging van mensen tussen de 45 en 

70 jaar zonder manifeste cardiometabole aandoeningen. Door schaalvoordelen zijn de kosten van selectie en 
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uitnodiging € 7.131,-  voor een gemiddelde gemeente in tegenstelling tot € 11.731,- voor de situatie waarin de 

huisartsenpraktijken binnen de gemeenten dit zelf doen.  

 

Geoptimaliseerd best-case scenario: toeleiding door GGD en efficiënter inrichten 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

Totaal  

5 jaar 

Gemiddeld  

per jaar 

Investeringen € 1.418 € 17 € 17 € 17 € 677 € 2.146 € 429 

Structurele kosten € 1.396 € 1.396 € 1.396 € 1.396 € 1.396 € 6.979 € 1.396 

Inkomsten € 393 € 393 € 393 € 393 € 393 € 1.967 € 393 

Totaal € -2.420 € -1.020 € -1.020 € -1.020 € -1.680 € -7.158 € -1.432 

 

Een bijkomend voordeel van schaalgrootte is dat het ook mogelijk is de sociale omgeving te bereiken en te 

informeren. Mensen kunnen elkaar aanzetten om hieraan mee te doen. De inzet van lokale media kan dit effect 

verder versterken, waardoor de conversie van uitnodigen naar deelnemen hoger zal uitvallen. Voor de berekening van 

de business case is dit aspect buiten beschouwing gelaten.  

 
Verder optimalisatie is realiseerbaar door: 

− de praktijkconsulten te clusteren; 

− de mogelijkheid te bieden online een afspraak te maken voor een consult; 

− reminders te versturen om de test in te vullen; 

− de test zowel schriftelijk als digitaal aanbieden, al dan niet met ondersteuning van de praktijkassistente. 

 

3.3 Conclusies 

Op basis van de berekeningen voor de diverse scenario’s kunnen we de volgende conclusies trekken: 

− De verschillende doorgerekende scenario’s laten alle een negatieve business case zien. 

− De variatie in kosteneffectiviteit in de praktijk is groot. Het is van cruciaal belang om bij de implementatie van het 

PreventieConsult  in de huisartsenpraktijk te zorgen voor de juiste randvoorwaarden en efficiënte en effectieve 

uitvoering, conform de NHG PraktijkWijzer. 

− Door schaalvoordelen door toeleiding via de GGD en het efficiënter inrichten van het eerste praktijkconsult kan 

zeker 11% op de kosten van het PreventieConsult worden bespaard. De gemiddelde jaarlijkse kosten bedragen 

voor het best-case scenario € 2.355,- t.o.v. € 2.092,- voor het geoptimaliseerde scenario.  

− Verdere optimalisatie is mogelijk door het uitvoeren van de consulten nog verder te stroomlijnen. 

− Indien er structurele financiering is voor toepassing van het PreventieConsult in de huisartspraktijk, zal de 

bereidheid onder huisartsen om het PreventieConsult te implementeren aanzienlijk toenemen. Tegelijk zullen 

hierdoor de licentiekosten afnemen. Indien bijvoorbeeld 50% van de huisartsen het PreventieConsult gaat 

aanbieden (in plaats van de 12% in de huidige berekeningen). 
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3.4 Aandachtspunten voor inbedding 

Voor een structurele en grootschalige inbedding van het PreventieConsult zien wij nog de volgende punten van 

aandacht: 

− De inzet van het PreventieConsult moet voor de eerste lijn uniform zijn; geen onderscheid naar zorgverzekeraar. 

− De inzet van het PreventieConsult moet voor de huisarts een positieve financiële business case geven door: 

1) Zelfde werk, meer inkomsten 

2) Minder werk, gelijke inkomsten 

3) Meer werk, meer inkomsten 

Vooral 1) en 2) zijn relevant gezien de hoge werkdruk in de meeste huisartsenpraktijken. Structurele financiering 

is nodig om tot verdere opschaling van het PreventieConsult in de eerste / nulde lijn te komen. Zie hiertoe ook 

hoofdstuk 5. 

− De inzet van het PreventieConsult moet een voorspelbare werklast voor de huisarts opleveren. Vergelijk de 

onzekerheid ten aanzien van het eConsult in de huisartsenpraktijk: angst voor het onbekende, ‘tsunami’ van e-

mails waar een relatief geringe vergoeding tegenover staat, etc. Mede hierdoor is er sprake van een beperkte 

implementatie van het eConsult. 

 

Er staan nu vele gezondheidsrisico testen online, waarbij na invulling veelal naar de huisarts wordt verwezen. 

Dergelijke testen komen voort vanuit allerlei initiatieven, zowel publiek als privaat. Zie bijvoorbeeld ook het initiatief 

van de GezondheidsRisicoTest vanuit artsen van het Bronovo ziekenhuis. Dit is niet te reguleren. Het is te 

verwachten dat deze proliferatie alleen maar toeneemt. Huisartsen doen er verstandig aan om zelf gevalideerde, 

betrouwbare, laagdrempelige, begrijpbare gezondheidsinfo en zelftesten (zoals het PreventieConsult) te 

implementeren, verder te ontwikkelen en te promoten. Anders zullen ongetwijfeld anderen in dit gat springen. Zie ook 

commentaar Bonneux
9
, over de “entrepreneurs van angst”: 

 

Er is namelijk een grote behoefte aan onbevooroordeelde informatie over risico’s, health checks en 

kankerscreening uit betrouwbare bron. Er is een zo mogelijk nog grotere behoefte aan praktische methoden 

om leken op een begrijpelijke manier te informeren over de omvang van gezondheidsrisico’s en voordelen – 

of het gebrek daaraan – van preventief onderzoek. Huisartsen kunnen een unieke plaats opeisen, door voor 

hun patiënten een bron van vertrouwen, geruststelling en evidencebased informatie te zijn. Of ze kunnen 

zich in de markt van gezondheid en geluk zetten met de eigen NHG health checks. Op deze markt zijn ze 

echter niet meer dan één van de vele entrepreneurs van de angst. 

 

Echter, het gebrek aan structurele financiering belemmert grootschalige implementatie. Het Nivel onderzoek schrijft 

hierover: 

 

De belangrijkste bevorderende factor is het vaststellen van een tarief voor het PreventieConsult CMR, zodat 

voldoende geïnvesteerd kan worden in tijd en mankracht. 
                                                           
9
 NED TIJDSCHR GENEESKD. 2011;155:A3533 



   
 
 

  
   
  24 
 

 

Het standpunt van het CVZ maakt duidelijk dat het PreventieConsult thans geen deel uitmaakt van het basispakket. 

Voorlopig bestaan er dus alleen mogelijkheden in aanvullende verzekering en uit innovatiepotjes, maar dit betekent 

dat de mogelijkheden voor vergoeding per verzekerde verschillen, waardoor huisartsen veel extra rompslomp hebben 

en schaalvoordelen (bij het geoptimaliseerde scenario met toeleiding door de GGD) niet kunnen worden benut. In 

hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de mogelijkheden van bekostiging van het PreventieConsult binnen het huidige 

stelsel. 
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4. Business case werkgever 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de business case van het PreventieConsult in de setting van de werkgever. Hiertoe 

lichten we eerst de uitgewerkte business case toe. Daarna trekken we op basis van deze uitwerking de nodige 

conclusies. Tot slot gaan we in op de nodige aandachtspunten voor de verdere opschaling van het PreventieConsult 

en de werkgeverssetting. 

 

4.1 Toelichting business case 

Voor de business case in de werkgeverscontext hanteren we de volgende uitgangspunten: 

− Over het gebruik en de effecten van het PreventieConsult bij bedrijven zijn tot nu toe geen onderzoeksresultaten 

bekend. Om toch een business case te kunnen opstellen, is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de gegevens 

van het Nivel, het NHG en het NIPED. Gemaakte aannames dienen getoetst te worden gedurende het lopende 

en de mogelijke vervolgonderzoeken naar de inzet van het PreventieConsult in de werkgeversetting. 

− De te behalen winsten zijn ontleend uit de maatschappelijke business case, die is beschreven in hoofdstuk 2. 

− Alle werknemers van een deelnemend bedrijf worden uitgenodigd om deel te nemen aan het PreventieConsult. 

Werknemers jonger dan 45 jaar worden direct doorgeleid naar Testuwleefstijl. 

− De gemiddelde leeftijd van een werknemer in Nederland is 41 jaar. 

− Conform de richtlijnen van de NHG PraktijkWijzer en de NVAB Implementatiewijzer worden mannelijke 

werknemers boven de 60 jaar direct voor een consult uitgenodigd. Dit zou ook gelden voor vrouwelijke 

werknemers boven de 65 jaar. Het aantal vrouwelijke werknemers boven de 65 jaar is echter vooralsnog 

verwaarloosbaar. 

− Het huidige PreventieConsult heeft voor de werksetting een aantal signaleringsvragen toegevoegd met 

betrekking tot werkgerelateerde factoren. De opbrengsten hiervan zijn echter nog niet onderzocht. Vanuit het 

Preventiekompas van het NIPED is bekend dat juist het voorkomen of behandelen van mentale risicofactoren de 

grootste effecten laat zien. Deze opbrengsten hebben we in deze business case nu niet meegenomen.  

− We zijn er vanuit gegaan dat de licentiekosten voor Testuwleefstijl integraal onderdeel uitmaken van het 

PreventieConsult. In overleg met het NIPED zouden de onderdelen Testuwrisico en Testuwleefstijl mogelijk uit 

elkaar kunnen worden gehaald, zodat toerekening van kosten aan beide onderdelen mogelijk wordt. Echter, de 

totale kosten zullen te allen tijde gedekt moeten worden om de toekomst van het PreventieConsult te garanderen. 

− Alle kosten voor de inzet van het PreventieConsult in de bedrijfssetting vallen binnen de periode van 1 jaar. Het is 

daardoor niet nodig om een meerjaren opstelling te maken. 
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Bij het opstellen van de business case hebben we de volgende aannames gedaan: 

Gemiddelde bedrijfsomvang 250 Werknemers, geen fte 

Aantal deelnemende bedrijven per jaar 300 

Aantal potentiële deelnemende werknemers per jaar 75.000 

Aantal geselecteerde werknemers (iedereen mag meedoen) 75.000 

Aantal deelnemende werknemers 37.500 50% doet mee (obv NIPED Preventiekompas) 

NB: Aantal deelnemende patiënten in 0de/1ste lijn 37.500 

Structurele kosten Preventieconsult / jaar € 713.497 

Inclusief jaarlijks 50k voor vertalen nieuwe modules 

naar bedrijfsomgeving 

Licentiekosten PC per deelnemende werknemer € 9,51 

Licentiekosten Testuwleefstijl € 0,00 Onderdeel van licentiekosten PC 

 

− Gekozen is voor een gemiddelde bedrijfsomvang van 250 medewerkers. Dit is meer dan de gemiddelde omvang 

van een bedrijf in Nederland. Echter, arbodiensten en vrijgevestigde bedrijfsartsen opereren veelal bij de wat 

grotere bedrijven tot de zeer grote bedrijven. 

− We gaan er vanuit dat het mogelijk moet zijn om jaarlijks 75.000 nieuwe werknemers te benaderen voor 

deelname aan het PreventieConsult en hiermee 37.500 nieuwe deelnemers te bereiken (50% conversie). De 

overige 37.500 deelnemers komen uit deelname via de nulde / eerste lijn. Indien dit aantal in de nulde / eerste lijn 

niet wordt gehaald, dan gaan de licentiekosten voor het gebruik van het PreventieConsult omhoog of dienen 

meer deelnemers via de werkgeverssetting verworven te worden. 

 

De aannames voor de diverse conversiestappen zijn als volgt: 

Aantal werknemers per bedrijf 250 

Aantal werknemers direct uitgenodigd voor 
consult 7 3% mannen ouder dan 60 jaar (en vrouwen ouder 65 jaar) 

Aantal werknemers uitgenodigd voor deelname 243 alle overige werknemers worden benaderd voor deelname 

Deelname aan online Risicometing 121 50% van aantal uitgenodigde werknemers 

Directe doorverwijzing naar Testuwleefstijl 36 30% deelnemers jonger 45 jaar 

Laag risico 

Licht verhoogd risico 

Verhoogd risico 25 30% van aantal werknemers dat risicomeeting volledig invult 

Deelname aan Testuwleefstijl 97 40% van aantal uitgenodigde werknemers 

1e consult 20 50% van verhoogd risico + direct uitgenodigden 

2e consult 18 91% van werknemers op eerste consult 

Cardiometabole aandoening opgespoord 4,2 21% van aantal werknemers op consult (obv NIVEL) 

−  

− Wij schatten in dat 3% van alle werknemers ouder dan 60 jaar en mannelijk is 

− Het aantal deelnemers dat jonger is dan 45 jaar, schatten wij in op 30%. Deze deelnemers worden direct door 

verwezen naar de leefstijltest.  
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− Van het aantal deelnemers dat de risicotest invult (121 – 36 = 85) heeft 30% een verhoogd risico. Dit percentage 

ligt hoger dan het percentage in de nulde / eerste lijn (25%), omdat wij verwachten dat vooral de oudere 

werknemers geneigd zijn om deel te nemen. 

− De percentages voor deelname aan het eerste en het tweede consult zijn ontleend aan de cijfers afkomstig van 

het NHG. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze percentages in de eerste lijn en werkgeverssetting 

daadwerkelijk overeenkomen. 

 

Met deze uitgangspunten en aannames komen we tot de volgende kostenopstelling voor de werkgever: 

Voorbereiding door bedrijfsarts € 1.000,00 8 uur gemiddeld per bedrijf 

Evaluatie door bedrijfsarts € 1.000,00 9 uur gemiddeld per bedrijf 

Kosten BA per bedrijf € 2.000,00   

      

Voorbereiding door HR-medewerker € 960,00 16 uur gemiddeld per bedrijf 

Evaluatie door HR-medewerker € 240,00 4 uur gemiddeld per bedrijf 

Kosten HR per bedrijf € 1.200,00   

      

Campagnemateriaal , eventuele brieven, 

etc. € 1.285,37 Stelpost: € 800 materiaal en € 2,00 per werknemer 

Licentiekosten PreventieConsult € 1.154,36 Totale kosten PC: € 713k. Jaarlijks 75k deelnemers 

Licentiekosten Testuwleefstijl € 0,00 Onderdeel licentie PreventieConsult 

OoP kosten € 2.439,73   

      

1e consult door bedrijfsarts (13,9 min) € 580,81 

Door POH: 20 x € 0,67 x 20 = € 268, maar voor verzekeraar / 

werknemer 

1e consult van werknemer (20 min 

afwezig) € 334,28 Bij HA: 2 uur ipv 20 min = 2 x € 50 x 20 = € 2.000 

Labkosten (€ 20 / werknemer) € 401,13 Werkgever betaalt 

2e consult door bedrijfsarts (13,9 min) € 527,37 

Door HA: 13,9 x € 1,35 x 18 = € 341,74, maar voor verzekeraar / 

werknemer 

2e consult van werknemer (20 min 

afwezig) € 303,52 Bij HA: 2 uur ipv 20 min = 2 x € 50 x 18 = € 1.800 

Kosten consulten € 2.147,11   

Totale kosten / bedrijf € 7.786,84   

  € 8.755,95 Bij 2e consult door huisarts 

  € 9.840,86 Bij 1e consult door POH en tweede door huisarts 

Kosten / deelnemer € 60,52   

Kosten / werknemer € 31,15   
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De kosten zijn als volgt verdeeld over de verschillende onderdelen : 

 

 

 

NB: Naast uitvoering van de consulten door de bedrijfsarts is ook berekend wat de kosten zijn als het tweede en 

zelfs het eerste consult door huisarts en POH worden uitgevoerd. Voor de werkgever pakt dit echter negatiever 

uit, omdat de werknemer al gauw 2 uur afwezig zal zijn. 

 

Hierbij zijn wij uitgaan van de volgende tarieven: 

  Kosten per minuut Kosten per uur 

Bedrijfsarts* € 2,08  € 125,00  

Arboverpleegkundige* € 1,50  € 90,00  

      

Medewerker gemiddeld** € 0,83  € 50,00  

HR-medewerker** € 1,00  € 60,00  

*o.b.v. input NVAB  

**o.b.v. ervaringen uit andere opdrachten 

 

De inzet van het PreventieConsult levert de werkgever de volgende baten op: 

Baten per bedrijf 

Toename arbeidsproductiviteit € 6.855 € 209 per werknemer met hoog risico* 

Afname verzuim € 895 € 27 per werknemer met hoog risico* 

Afname arbeidsongeschiktheid € 3.605 € 110 per werknemer met hoog risico* 

Totale baten € 11.355 

Kosten per bedrijf € -7.787 

RESULTAAT € 3.568 

* De bedragen per werknemer met een hoog risico zijn ontleend aan de maatschappelijk business case. 

 

4.2 Conclusie 

Gebaseerd op de vele aannames laat de business case van het PreventieConsult in de werkgeverssetting een 

positief resultaat zien. Hieruit blijkt dat de business case voor de werkgever een positief resultaat heeft. De Return on 

Investment (ROI) voor de werkgever bedraagt 1,5. Een investering van € 7.787,- levert voor de werkgever een positief 

€1.296,00 

€1.200,00 

€ 2.439,73

€1.693,25 Kosten BA per bedrijf

Kosten HR per bedrijf

OoP kosten

Kosten consulten
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resultaat op van € 3.568,-. Hierbij is nog geen rekening gehouden met positieve effecten, die verwacht kunnen 

worden bij de uitbreiding van het PreventieConsult met vragen gericht op mentale problemen. Wel is het noodzakelijk 

om de gedane aannames te toetsen gedurende het lopende onderzoek en de mogelijke vervolgonderzoeken naar de 

inzet van het PreventieConsult in de werkgeversetting. 

 

4.3 Aandachtspunten voor inbedding 

Het is van belang om tot goede inbedding en brede opschaling van het PreventieConsult in de werkgeverssetting te 

komen. Hierbij onderkennen wij nog wel de nodige aandachtspunten: 

− Allereerst dienen de gedane aannames in de praktijk getoetst te worden. Of het momenteel lopende onderzoek 

daartoe volledig geëigend is, hebben wij niet beoordeeld (buiten de scope van de opdracht). 

− De implementatie van het PreventieConsult in de werkgeverssetting verloopt tot nu toe moeizaam. Hiervoor zijn 

diverse oorzaken aan te wijzen. Belangrijk voor verdere uitrol is adoptie van het PreventieConsult door 

arbodiensten / bedrijfsartsen. Hiervoor dienen zij vertrouwen te krijgen in de toegevoegde waarde voor de 

werkgever en dienen zij persoonlijk voordeel te zien voor de introductie van het PreventieConsult bij hun klanten. 

− Het huidige PreventieConsult kan relatief eenvoudig worden uitgebreid met vragen, die zich richten op het 

opsporen van mentale problemen. Wij weten dat juist deze problemen een belangrijke oorzaak zijn van verzuim 

en verminderde arbeidsproductiviteit. Ook hebben maatregelen om de problemen te reduceren of zelfs volledig 

weg te nemen veelal effect op de korte termijn. De business case kan hierdoor nog aanzienlijk worden verbeterd. 

− Werkgevers nemen al steeds meer maatregelen om de gezondheid van hun werknemers te bevorderen. Hoewel 

de genomen maatregelen veelal niet evidence-based zijn, zullen zij niet eenvoudig geneigd zijn om tot 

vervanging of uitbreiding van het bestaande aanbod te komen.  

− Werknemers hebben wettelijk recht op een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Dit PAGO 

kan uitgebreid worden tot Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Het PreventieConsult kan (deels) invulling 

geven aan het PMO. Indien aanvullende modules, o.a. gericht op mentale risicofactoren, worden toegevoegd kan 

het PreventieConsult hier nog beter bij aansluiten.   

− Het NIPED introduceert zelf het PreventieKompas bij bedrijven (en in de eerste lijn). Zowel bij de bedrijfsartsen, 

als bij de werkgevers kan dit tot verwarring leiden. Met NIPED dienen heldere afspraken gemaakt te worden om 

deze verwarring te voorkomen. 

− Op het moment dat werkgevers arbodiensten inkopen, weten zij veelal niet waarop zij moeten letten. Gekozen 

wordt daarom vaak voor de laagste prijs. Het introduceren van aanvullende producten zoals het 

PreventieConsult, is dan veelal lastig. Arbodiensten / bedrijfsartsen dienen hiervoor een juiste modus te vinden, 

bijvoorbeeld door het PreventieConsult als optionele module aan te bieden. 
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5. Mogelijke strategieën voor de business case PreventieConsult 

 

De ambitie is om te komen tot een duurzame business case voor het PreventieConsult  in zijn totaliteit. De business 

case heeft betrekking op de financiering van alle activiteiten die nodig zijn om de innovatie in stand te houden, door te 

ontwikkelen en de implementatie mogelijk te maken. Denk hierbij aan sales, promotie van gebruik, verbeteren van 

producten en ontwikkelen van nieuwe producten, vormgeven van de samenwerking met follow-up partners, 

innovatieve financieel-organisatorische arrangementen, etc. 

 

In de verkenning met de betrokkenen bij het PreventieConsult blijkt snel dat de inkomstenkant van de business case 

voor het PreventieConsult problematisch is. Het feit dat het PreventieConsult geen deel uitmaakt van het verzekerde 

basispakket is de belangrijkste belemmering voor de bekostiging van het PreventieConsult in de eerste lijn. De 

mogelijkheid om het PreventieConsult in het basispakket op te nemen wordt door alle betrokkenen nog steeds als 

wenselijk gezien. Onze verwachting is dat deze optie zeker de komende 2 à 3 jaar niet mogelijk is, omdat daar een 

principieel ingrijpende wetswijziging voor nodig zou zijn. Aan de kant van de werkgever zijn geen formele 

belemmeringen voor de uitvoering van het PreventieConsult. 

 

Inkomsten die ten goede komen aan het beschikbaar stellen van het PreventieConsult, de doorontwikkeling en de 

implementatie zijn er nu niet. Voor het gebruik van het PreventieConsult kunnen echter licentiekosten in rekening 

worden gebracht. Als deze kosten alleen terecht komen op het bordje van de werkgever is het nog maar de vraag of 

via dit kanaal voldoende deelnemers kunnen worden geworven om deze licentiekosten op een acceptabel niveau te 

houden. 

 

Gezien de onzekerheid over de inkomstenkant, kiezen we ervoor een aantal scenario’s te beschrijven om aanvullende 

inkomsten te verkrijgen. Hierbij maken we onderscheid tussen scenario’s die binnen en buiten het huidige systeem 

vallen. Voorafgaand aan de scenario’s beschrijven we de actuele ontwikkelingen en brengen we de kostenkant voor 

het PreventieConsult kwantitatief in beeld.  

 

5.1 Actuele ontwikkelingen 

Op landelijk niveau is er een aantal ontwikkelingen die nieuwe kansen bieden voor het PreventieConsult. Na een 

kabinetsperiode waarin preventie nauwelijks op de agenda stond, biedt het nieuwe Regeerakkoord weer meer 

mogelijkheden. In het Regeerakkoord wordt aangegeven dat goede zorg en goede gezondheid begint bij preventie en 

een gezonde levensstijl. Hoewel mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn, wil het kabinet dit 

ondersteunen. Daarnaast wordt concreet aangegeven dat met zorgverzekeraars een convenant wordt gesloten over 

preventie en het bevorderen van een gezonde levensstijl.  

 

In april 2013 heeft het kabinet de agenda voor het Nationaal Programma Preventie vastgesteld. Het programma wordt 

de komende maanden uitgewerkt, kabinetsbreed en met vele maatschappelijke partners. De nadruk ligt op 

gezondheidsbevordering en het voorkomen van chronische ziekten. De ambitie om preventie een prominente positie 
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te geven binnen de zorg, biedt kansen voor het PreventieConsult. Het uitgewerkte programma wordt najaar 2013 

gepresenteerd.  

 

Een derde belangrijke ontwikkeling is het advies van de NZa uit 2012 om de bekostiging van de huisartsenzorg en 

geïntegreerde zorg te verbeteren
10

. In het advies heeft de NZa verschillende mogelijkheden uitgewerkt in vier 

toekomstbeelden en voorzien van een model voor de bekostiging. In de toekomstbeelden en bekostigingsopties is 

telkens een ander leidend principe als uitgangspunt genomen: zorgbehoefte,  lokale verschillen, toegankelijkheid en 

zekerheid.  In reactie op het voorstel van de NZa heeft ZN een alternatief model gepresenteerd. Het model van ZN 

bestaat uit 3 lagen: 

1) een abonnementstarief voor basale, generieke en kortdurende zorg, 

2) populatieafhankelijke toeslagen en 

3) een resultaat gebonden vergoeding. 

 

Het voorstel van ZN kan op interesse rekenen van VWS en een aantal andere betrokken partijen.  De besluitvorming 

over verdere uitwerking en eventuele invoering moet nog plaats vinden. Voor het PreventieConsult biedt dit mogelijk 

kansen op de (middel)lange termijn.  

 

5.2 Kostenstructuur voor het PreventieConsult 

In de huidige kostenstructuur zijn de kosten voor de hosting van het PreventieConsult en de kosten van het bestuurlijk 

overleg opgenomen. Voor de financiering van activiteiten als marketing, communicatie, doorontwikkeling en 

onderzoek wordt nu ad hoc financiering gezocht. In de begroting voor de komende 5 jaar nemen we deze kosten op 

als structurele kosten, waarvoor budget gereserveerd moet worden. Ten opzichte van de huidige begroting zijn vooral 

de onderdelen ‘doorontwikkeling & onderzoek’ en ‘marketing & sales’ nieuw. De jaarlijkse kosten voor het 

PreventieConsult bedragen gemiddeld € 713.496,-.  

 

 

                                                           
10

 Advies bekostiging huisartsenzorg en geïntegreerde zorg. NZa (juni, 2012).  

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5  Totaal 5 

jaar 

Gemiddeld 

per jaar 

Algemene kosten € 107.080 € 107.080 € 107.080 € 107.080 € 107.080  € 535.400 € 107.080 

Doorontwikkeling & 

onderzoek 

€ 375.000 € 550.000 € 550.000 € 550.000 € 550.000  € 2.325.000 € 465.000 

Marketing & sales € 91.416 € 91.416 € 91.416 € 91.417 € 91.418  € 457.083 € 91.417 

Totaal € 573.496 € 748.496 €748.496 € 748.496 € 748.496  € 3.567.480 € 713.496 
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Opmerkingen ten aanzien van de begroting voor het PreventieConsult:  

− De begroting geeft alleen de kosten weer die nodig zijn om het PreventieConsult beschikbaar te stellen en de 

implementatie te stimuleren. Dit bedrag wordt vooralsnog bij elkaar gelegd door de partners van het 

PreventieConsult. Zoals uit de maatschappelijke business case blijkt, zitten de meeste maatschappelijke kosten 

in de lokale implementatie van het PreventieConsult.  

− De huidige begroting vormt de basis voor het berekenen van benodigde licentiekosten per deelnemer aan het 

PreventieConsult. Op dit moment rekenen de partners van het PreventieConsult nog niet met een tarief per 

deelnemer. Dit is in de toekomst wel nodig om geen afhankelijkheid te creëren van de jaarlijkse inbreng van de 

partners van het PreventieConsult. Indien het aantal deelnemers aan het PreventieConsult omhoog wordt 

gebracht, heeft dit een positief effect op de kosten per deelnemer.  

− De verwachting is dat een deel van de kosten voor doorontwikkeling & onderzoek via subsidies te verkrijgen is. 

Gezien de onzekerheid van inkomsten uit subsidies is dit nu in de begroting niet meegenomen.  

− Het is interessant om te kijken naar mogelijkheden om de kosten verder te verlagen. Zo kunnen de kosten voor 

de hosting wellicht in de toekomst naar beneden worden gebracht of kan de sales worden ondergebracht bij een 

organisatie die dit meeneemt met haar eigen producten. Dit soort opties is interessant om verder te verkennen.  

 

5.3 Scenario’s voor inkomsten voor het PreventieConsult 

Gezien de impasse aan de inkomstenkant van het PreventieConsult zoeken we naar alternatieve mogelijkheden 

binnen het huidige systeem en nieuwe innovatieve businessmodellen (zie tabel hieronder). We beschrijven hier 

allereerst de scenario’s binnen het huidige systeem en vervolgens de scenario’s buiten het systeem.  

 

Binnen huidige systeem: 

A. Preventiebeleid zorgverzekeraar  

B. Aanbieden PC via werkgever 

C. Subsidies  

Buiten huidige systeem: 

D. Publiek preventie arrangement  

E. Populatiebekostiging  

F. Coöperatiemodel 

G. Gemeentelijke insteek  

H. Bijdrage follow-up partners  

 

5.3.1 Scenario’s binnen huidige systeem 

 

A. Preventiebeleid zorgverzekeraar  

Bij de optie preventiebeleid zorgverzekeraar onderscheiden we vier verschillende subopties om het PreventieConsult  

te stimuleren. De verschillende opties kunnen ook in combinatie verder worden uitgewerkt. De opties betreffen: 

A.1 Stroomlijnen aanvullende verzekeringen;  

A.2 Meer aandacht voor preventie in collectieve verzekeringen;  

A.3 Preventie als onderdeel van collectieve zorgverzekering voor minima; 

A.4 Beloning voor deelname PC via korting op het eigen risico.   
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A.1 Stroomlijnen aanvullende verzekeringen 

Vanuit het PreventieConsult is in 2011 een algemene verkenning gemaakt van de dekking van preventief onderzoek 

in de verschillende aanvullende verzekeringen. Het overzicht is in bijlage 1 opgenomen. De grote verzekeraars 

hebben allemaal diverse preventieactiviteiten opgenomen in de aanvullende verzekeringen. Dit biedt mogelijkheden 

om ook het PreventieConsult te vergoeden. Menzis refereert specifiek aan het PreventieConsult in haar voorwaarden 

voor algemene check-ups. Een nadeel van de huidige aanvullende verzekeringen is dat het er veel variatie is in 

voorwaarden en vergoedingen tussen de verschillende polissen en verzekeraars. Indien huisartsen patiënten willen 

uitnodigen voor deelname aan het PreventieConsult ontbreekt het inzicht welke patiënten daarvoor verzekerd zijn en 

of de vergoeding toereikend is. 

 

Indien zorgverzekeraars vergelijkbare eisen stellen aan preventief onderzoek en dit op een vergelijkbare wijze 

opnemen in aanvullende verzekeringen kan dit knelpunt deels worden weggenomen. Bijna 90% van de Nederlanders 

is aanvullend verzekerd. De groep die niet aanvullend verzekerd is, behoort naar verwachting ook niet tot de 

doelgroep van het PreventieConsult. Zorgverzekeraars kunnen vervolgens pre-competitief afspraken maken over de 

inzet van betrouwbare en gevalideerde preventieactiviteiten. 

 

Zorgverzekeraars stellen verschillende eisen aan het preventief onderzoek. Het is onduidelijk of de aangeboden 

preventieactiviteiten alle onderbouwd en effectief zijn. Voor het stroomlijnen van de preventieactiviteiten kunnen 

zorgverzekeraars gezamenlijke inkoopeisen opstellen. De minister van VWS heeft in 2012 aan de Gezondheidsraad 

gevraagd een advies uit te brengen over de kwaliteit van health checks. Dit advies verschijnt naar verwachting in 

2013. Zorgverzekeraars kunnen de uitkomsten hiervan benutten om de inkoop van preventief onderzoek te 

verbeteren. 

 

A.2 Meer aandacht voor preventie in collectieve verzekeringen  

Een tweede mogelijkheid is om het PreventieConsult op te nemen in de collectieve zorgverzekeringen die 

zorgverzekeraars en werkgevers overeenkomen. Dit biedt mogelijkheden om in de werksituatie het PreventieConsult 

aan te bieden en eventueel ook leefstijlinterventies. Het PreventieConsult is dan onderdeel van de aanvullende 

verzekering. Een knelpunt bij deze optie is dat niet alle werknemers gebruik maken van de regeling om deel te nemen 

aan de collectieve zorgverzekering van de werkgever en dat niet alle werknemers aanvullend verzekerd zijn. Indien 

de werkgever het PreventieConsult via deze wijze wil aanbieden, worden niet voor alle deelnemers de kosten 

vergoed. Dit kan worden opgelost via een eigen bijdrage van de werkgever of werknemer.  

 

Een beperking van dit scenario is dat vooral grote werkgevers collectieve verzekeringen afsluiten. Werkgevers in het 

MKB doen dit vaak niet en daarmee wordt een grote groep werknemers (want het grootste deel van de werknemers 

werkt in het MKB) via deze weg niet bereikt. Wel heeft bijvoorbeeld de FNV een collectieve verzekering voor haar 

leden die daar vrijwillig gebruik van kunnen maken. 
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A.3 Preventie als onderdeel van collectieve zorgverzekering voor minima 

Veel gemeenten sluiten een collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) af met één of meer verzekeraars. 

Mensen met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen hiervan gebruik maken. Vaak betreft het mensen met een 

bijstandsuitkering. Feitelijk is de CZM een inkomensvoorziening die goede toegang tot zorg mogelijk maakt voor 

financieel kwetsbare inwoners.   

 

Voor preventie biedt de CZM een aantal interessante mogelijkheden. Gemeenten en zorgverzekeraar kunnen 

afspraken maken over toegang tot en financiering van op preventie gerichte programma’s. Het biedt mogelijkheden 

om de kosten voor deze programma’s te verdelen tussen gemeente en zorgverzekeraar. Een ‘extra voordeel’ is dat 

via de weg van de CZM met name mensen met een lage SES worden bereikt. Een doelgroep benadering kan de 

(kosten)effectiviteit verder verhogen. 

 

In de huidige CZM is preventie nog nauwelijks een punt van aandacht. De nadruk bij de inkoop door de meeste 

gemeenten ligt vooral nog op de koopkracht, waardoor het vooral van belang is in te kopen tegen een zo laag 

mogelijke prijs. Volgens GGD Nederland zijn er al wel enkele voorbeelden bekend. Het is een interessante optie die 

voor het vervolg aandacht verdiend.  

 

A.4 Beloning voor deelname PC via korting op het eigen risico 

Een maatschappelijke discussie die regelmatig terugkeert, is de vraag of mensen met een ongezonde leefstijl meer 

moeten betalen aan de zorg dan mensen met en gezonde leefstijl. Deze discussie is nog lang niet beslecht. 

Bovendien is het onduidelijk of dit juridisch mogelijk is. Een mogelijkheid die de discussie omdraait, is om mensen met 

een gezonde of bewuste leefstijl te belonen. Belonen werkt vaak beter dan straffen.  

 

Het idee om een korting op het eigen risico te verbinden aan een gezonde leefstijl is in 2007 al door de toenmalig 

minister van VWS geopperd. In 2012 kondigde Menzis aan een spaarpuntensysteem te introduceren waarmee 

verzekerden bijvoorbeeld een deel van het eigen risico betalen
11

. In drie jaar tijd kunnen verzekerden maximaal 5.000 

punten sparen. De waarde hiervan kan oplopen tot ongeveer 250 euro aan kortingen. Als tegenprestatie vraagt 

Menzis dat iemand stopt met roken of begint met sporten. Ook kunnen punten worden verdiend door bijvoorbeeld 

vragenlijsten in te vullen over uw leefstijl. Het doel is om klanten te prikkelen om meer te bewegen en gezonder te 

leven.  

 

Het PreventieConsult sluit goed aan bij deze beweging. Het biedt de mogelijkheid om mensen bewust te maken van 

eventuele gezondheidsrisico’s en hiermee aan de slag te gaan. Zorgverzekeraars kunnen het PreventieConsult als 

onderdeel van dit soort spaar- en kortingprogramma’s opnemen en aanbieden. Op deze wijze kan op een positieve 

manier aandacht besteed worden aan het PreventieConsult. Zorgverzekeraars kunnen hun verzekerden ook actief 

benaderen om hieraan deel te nemen en kunnen de toeleiding naar het PreventieConsult verzorgen.  

                                                           

11
 Bericht Algemeen Dagblad 17-9-2012: http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3317628/2012/09/17/Menzis-beloont-

gezonde-leefstijl.dhtml 
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B. PreventieConsult aanbieden via de werkgever  

De business case voor de werkgever is positief. De bekostiging van het PreventieConsult is hier relatief eenvoudig, 

omdat de werkgever zelf een contract afsluit met een arbodienst of bedrijfsarts. Een implementatiestrategie gericht op 

werkgevers lijkt kansrijk. De optie voor werkgevers om via een collectieve verzekering een deel van de kosten te 

delen met de zorgverzekeraar maakt het voor de werkgever extra aantrekkelijk.   

 

De implementatie van dit scenario loopt echter nog niet vanzelf. Het aanbod via bedrijfsartsen en arbodiensten is nog 

beperkt. Daarnaast is het nog geen punt van aandacht voor werkgevers. Meer aandacht is nodig onder werkgevers 

voor de opbrengsten van het PreventieConsult. Om dit scenario succesvol te implementeren is vooral aandacht nodig 

voor het wegnemen van deze belemmeringen. De partners van het PreventieConsult kunnen hier veel gerichter op 

inspelen. Het is verstandig om de sales te combineren met een organisatie die dezelfde doelgroep heeft. Hierbij is het 

NIPED een logische partner.   

 

C. Subsidies  

Subsidies bieden geen structurele oplossing om inkomsten te genereren. Structurele kosten als hosting en personele 

inzet zijn vaak uitgesloten voor bekostiging uit subsidie. Wel kunnen subsidies belangrijk zijn voor de doorontwikkeling 

en kosten voor pilots en onderzoek. Tot nu is vooral een beroep gedaan op de gezondheidsfondsen voor de 

financiering van deze activiteiten, aangevuld met subsidies van NDDO Research Foundation, ZonMw, SAG en CZ. 

Daarnaast bieden subsidies een kans om scenario’s voor implementatie in de praktijk te testen. Experimenten met 

populatiebekostiging of met een gemeentelijke aanpak kunnen meer inzicht bieden in de haalbaarheid, het draagvlak 

en mogelijke opschaalbaarheid van een scenario. Het doel van het experiment is het toetsen van één of meerdere 

beoogde businessmodellen. Dit geeft bovendien de mogelijkheid om de periode te overbruggen voordat een 

structurele oplossing is gerealiseerd.  

 

Een verkenning van de verschillende subsidiemogelijkheden is wenselijk. Subsidieverstrekkers die mogelijk 

interessant zijn, betreffen ZonMw, Innovatiefonds zorgverzekeraars, mogelijkheden bij individuele zorgverzekeraars 

(bijv. SAG fonds van Achmea), Nuts Ohra en andere particuliere fondsen/stichtingen. Ook provincies en gemeenten 

kunnen subsidie verstrekken. Hierin bestaat veel variatie. Een voorbeeld is participatie van een provincie en 

gemeente in een regionaal experiment met populatiegebonden bekostiging. 

 

Vanuit het Nationaal Programma Preventie ligt de nadruk op gezondheidsbevordering en het voorkomen van 

chronische ziekten. De ambitie om preventie een prominente positie te geven binnen de zorg, biedt kansen voor het 

PreventieConsult. Hier zijn op korte termijn nog nieuwe financieringsmogelijkheden aan verbonden. De komende 

periode wordt het programma samen met veldpartijen verder uitgewerkt. Wel kunnen hier nog nieuwe mogelijkheden 

ontstaan om de implementatie van het PreventieConsult te faciliteren bijvoorbeeld door een aantal implementatie-

experimenten mogelijk te maken. Het is belangrijk in de verdere uitwerking van het programma te participeren.  
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5.3.2 Scenario’s buiten huidige systeem 

 

D. Publiek preventie arrangement  

In de huidige praktijk bestaat er geen aansluiting tussen selectieve preventie, geïndiceerde preventie en curatieve 

zorg. Fragmentatie van financieringsstromen en betrokkenheid van verschillende instituties vormen hierbij belangrijke 

belemmeringen. Indachtig het standpunt van het CVZ dat collectieve preventie geen onderdeel uitmaakt van de 

zorgverzekering, kan de vraag worden gesteld of de overheid niet op andere wijze vorm zou moeten geven aan haar 

verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de volksgezondheid. Nu de discussie speelt over het verkleinen van het 

basispakket en de gewenste verschuiving van formele zorg naar zelfmanagement en informele hulp, lijken er nieuwe 

mogelijkheden voor het instellen van een publiek preventie arrangement. Hiermee ontstaat ruimte om een nieuw 

collectief arrangement naast de Zvw en AWBZ te plaatsen. 

 

Eind 2011 heeft de RVZ het advies ‘Preventie van welvaartsziekten’ gepubliceerd
12

. De Raad concludeert dat de 

scheve verhouding tussen curatie en preventie recht getrokken moet worden. Hij pleit voor het op korte termijn 

instellen van een preventiefonds. Dit fonds houdt in dat een deel van de premiemiddelen (1%, 350 miljoen) apart 

wordt gezet voor preventie. Voor dit plan is draagvlak vanuit de KNMG, GGD Nederland, VNG en NPHF. Zij hebben 

in maart 2012 een gezamenlijke oproep gedaan aan het kabinet en de Tweede Kamer om een preventiefonds in te 

stellen
13

. Vanuit het ministerie van VWS is tot nu toe afwijzend op het voorstel gereageerd
14

. De verwachting is dat dit 

leidt tot een verdere stijging van de zorgkosten, doordat de kosten voor de curatieve zorg niet lager worden en het 

leidt tot een kostenstijging van 1%.  

 

In een eerste informele toetsing bij het CVZ blijkt er ook daar weinig animo te zijn voor een preventiefonds. Wel wijst 

het CVZ op een alternatieve optie van het instellen van een subsidieregeling voor specifieke doelgroepen, zoals 

mensen met een lage SES. Dit is niet eerder op een vergelijkbare manier opgezet en vraagt verdere uitwerking in 

overleg met VWS en het CVZ. 

 

E. Populatiebekostiging  

Populatiebekostiging is een term die de afgelopen tijd overal opduikt. Vanuit het ministerie van VWS, 

zorgverzekeraars, zorgorganisaties en brancheorganisaties is er veel draagvlak voor een andere manier van 

bekostiging van zorg. De betrokkenen bij het PreventieConsult zien veel kansen voor de financiering van het 

PreventieConsult binnen een dergelijk financieringssysteem, omdat er meer prikkels van uitgaan voor het zoveel als 

mogelijk voorkomen van schadelast. Het PreventieConsult kan op regioniveau worden ingezet als interventie, maar 

ook als monitoringsinstrument. In het laatste geval wordt het PreventieConsult ingezet om te monitoren hoe het risico 

van de populatie verandert, ook op individueel of wijkniveau. Dit sluit ook goed aan bij de ambitie voor wijkgebonden 

preventie uit de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 (initiatief van LHV en NHG) .  

                                                           

12
 RVZ (2011). Preventie van welvaartziekten. Effectief en efficiënt georganiseerd. 

13
 KNMG, GGD NL, VNG & NPHF (maart 2012). Oproep ‘Elk ministerie een Ministerie van Volksgezondheid’. 

14
 Brief minister van VWS aan de Tweede Kamer over Preventief Gezondheidsbeleid d.d. 29 februari 2012. 
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Momenteel zijn er een paar regio’s in Nederland waar men experimenteert met regionale populatiebekostiging of 

uitkomstfinanciering. Op dit moment werken deze regio’s vooral nog binnen de kaders van de Zvw, AWBZ, WPG en 

WMO. De verschillende betrokkenen voeren hun taken binnen hun eigen domein uit. Indien gemeenten en 

zorgverzekeraars samen initiatieven op het gebied van gezondheidsbeleid ontplooien, dan maken de schotten in de 

financieringsstructuur het complex. Vanuit de regio’s is interesse om actief met preventie aan de slag te gaan.  

Het is interessant voor het PreventieConsult om in een aantal regio’s te experimenteren met het PreventieConsult als 

onderdeel van populatiebekostiging. Aansluiten bij bestaande regio’s is aantrekkelijk vanwege de mogelijkheid 

snelheid te maken.  

 

Punten van aandacht bij de uitwerking van deze optie zijn: 

− Vaststellen van een benodigd budget per inwoner. 

− Vaststellen van uitkomstmaten die worden gemonitord. Dit is een algemeen vraagstuk in de regio’s. Op dit 

moment wordt bijvoorbeeld gewerkt met uitkomstmaten als sterfte, vitaliteit, zorgkosten en behandeluitkomsten. 

− Hoe om te gaan met de lange termijn effecten van preventie op populatieniveau. Bij Vitaal Vechtdal wordt 

momenteel gewerkt met een termijn van 4 à 5 jaar. Op korte termijn lijkt het verstandig te werken met uitkomsten 

op het niveau van het verminderen van risicofactoren.  

 

F. Implementatie via gemeenten   

De gemeente krijgt steeds meer taken op het terrein van publieke gezondheid, zorg en welzijn. De uitgaven van de 

gemeenten op dit terrein nemen hierdoor toe. Gezien de beperkte extra middelen voor de gemeente ten     behoeve 

van de uitvoering van deze taken, is er behoefte aan een effectieve en efficiënte inzet van de beschikbare middelen. 

Dit geldt niet alleen op het terrein van gezondheid, maar ook op andere terreinen waar de gemeente verantwoordelijk 

is zoals politie, jeugdzorg, wonen, schuldhulpverlening, etc.  

 

Vanuit de gemeente is een doelgroep-benadering interessant. Veel van de publieke taken en voorzieningen richten 

zich op dezelfde doelgroep. Eén gezin kan te maken hebben met wel 5 of 6 verschillende gemeentelijke organisaties. 

Vaak hangen ondersteuningsvragen met elkaar samen. Overmatig alcoholgebruik kan bijvoorbeeld tot effect hebben 

dat gezinnen te maken krijgen met jeugdzorg, politie, justitie. Obesitas kan leiden tot een beroep op WMO-

voorzieningen (zeker met de toekomstige decentralisaties), uitkering, toeslagen als gevolg van daling van inkomen, 

etc. Indien door preventie collectieve lasten worden bespaard, is het voor een gemeente interessant om te investeren. 

Op dit moment zijn er nog weinig harde gegevens voor handen om de aannames goed te onderbouwen. Voor het 

PreventieConsult is het interessant om de aannames samen met een aantal gemeenten te toetsen om een solide 

business case voor gemeenten op te stellen. 

 

G. Coöperatiemodel  

De partners van het PreventieConsult financieren momenteel de jaarlijkse kosten voor het beschikbaar stellen en 

stimuleren van de implementatie van het PreventieConsult. In de toekomst is het voor partijen niet wenselijk om deze 
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structurele kosten te blijven financieren. Wel is er behoefte de potentiële impact van het PreventieConsult (eindelijk) te 

verzilveren en is er bereidheid om hier een bijdrage aan te leveren.  

 

De mogelijkheid om een zelfstandige onderneming te maken van het PreventieConsult zijn beperkt. Het ontbreken 

van structurele financiering en de lage marges in de huisartsenzorg en publieke gezondheidszorg, maken een zakelijk 

businessmodel erg moeilijk realiseerbaar. Een non-profit model ligt daarom voor de hand. De maatschappelijke 

business case laat zien dat de opbrengsten van het PreventieConsult bij verschillende stakeholders terechtkomen, 

zorgverzekeraars, werkgevers en gemeenten. Het is dan ook een gedeeld belang om te zorgen dat het 

PreventieConsult in de praktijk geïmplementeerd wordt. 

 

Een coöperatiemodel, waarbij van alle betrokkenen een bijdrage wordt gevraagd, sluit hier goed bij aan. In een 

coöperatiemodel is ruimte om de initiatiefnemers in het eerste jaar of de eerste paar jaar de inhoudelijke koers te laten 

bepalen. De leden van de coöperatie hebben daarnaast inspraak en besluiten gezamenlijk over de activiteiten die 

plaatsvinden. Dit geeft ook deze organisaties een vorm van eigenaarschap. De organisaties betalen een bijdrage op 

basis van hun omvang. Naarmate het aantal organisaties toeneemt, kan de bijdrage per organisatie lager.  

 

Voor het aantrekken van leden van de coöperatie is het interessant in te spelen op de motivatie voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO). De initiatiefnemers van het PreventieConsult zijn organisaties met een goede 

reputatie. Het is aantrekkelijk voor organisaties om hiermee geassocieerd te worden en zich mee te profileren. 

Deelname aan de coalitie geeft organisaties de mogelijkheid om invulling te geven aan hun beleid op het terrein van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast is het aantrekkelijk voor werkgevers om deel te nemen aan 

een coöperatie die directe baten oplevert voor de eigen organisatie. Voor de start van de coöperatie is het aan te 

bevelen om te starten met een aantal grote werkgevers te binden. Dit kan een corporate zijn (bijv. Unilever), maar ook 

een zorgorganisaties (bijv. een UMC) of een pensioenfonds (bijv. PGGM). 

 

Naast een financieringsmodel, biedt het coöperatiemodel het voordeel dat de marketing en implementatie ook via de 

aangesloten organisaties wordt verzorgd. Door het PreventieConsult aan te bieden aan hun achterban, verzorgen ze 

toeleiding. Een regionale aanpak is hierbij denkbaar, door bijvoorbeeld bedrijven als Philips, FC Twente, Havenbedrijf 

Rotterdam of het UMC Groningen te verbinden aan de coöperatie. Samen met deze organisaties kan een 

regiospecifieke aanpak worden geïmplementeerd.  

 

Met de inkomsten in de coöperatie kan de jaarlijkse begroting voor het PreventieConsult worden gedekt. De kosten 

voor lokale implementatie zijn hierbij nog niet meegerekend. Hierin kan de coöperatie wel faciliteren. Bijvoorbeeld 

door financiering te vinden voor een regionale aanpak.  

 

H. Bijdrage follow-up partners  

De leefstijlinterventies en –begeleiding worden verzorgd door follow-up partners. Dit zijn zowel lokale als landelijke 

partijen. Het doorverwijzen van mensen met een licht verhoogd of verhoogd risico, levert deze partijen meer klanten 
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op. Hier is een verdienmodel denkbaar waarin de follow-up partners per doorverwezen klant een bijdrage betalen aan 

het PreventieConsult. Dit kan een lead fee zijn per doorverwijzing of een vast bedrag per jaar.  

 

Op dit moment is het achterportaal van het PreventieConsult nog een aandachtspunt. Deze optie is levensvatbaar 

indien voldoende follow-up partners participeren en voldoende deelnemers aan het PreventieConsult deelnemen. Een 

lokale invulling is van belang om mensen naar een follow-up partner bij hen in de buurt te kunnen verwijzen. Voor de 

follow-up partner moet het inzichtelijk zijn hoeveel meer klanten en daarmee omzet de investering zal genereren. Dit 

is op dit moment nog niet mogelijk. Een model waarin de koepels van follow-up partners (diëtisten, sportcentra, 

leefstijlbegeleiding) participeren is nog een andere optie die kan worden verkend.  

 

Een bedreiging voor deze optie is dat follow-up partners afhaken als ze moeten betalen om in het aanbod te worden 

opgenomen. In de praktijk is het moeilijk te handhaven om de partijen buiten te sluiten. Huisartsen of de GGD zullen 

waarschijnlijk wel blijven verwijzen naar leefstijlaanbieders die ze kennen. Het model is in die zin vooral bruikbaar 

voor de online doorverwijzingen na het invullen van de leefstijltest.  

 

5.5 Afweging verschillende scenario’s 

Scenario  Haalbaarheid Termijn van 

realisatie 

Mogelijke impact 

A. Zorgverzekeraar +/- MLT Beperkt voor AV scenario’s (I). Kansrijk voor CV (II), 

CZM (III) & eigen risico (IV) 

B. Werkgever ++ KT (direct) Beperkt, afhankelijk van deelname werkgevers 

C. Subsidies    + KT Beperkt, door tijdelijke karakter  

D. Preventie 

arrangement 

- LT Groot, structurele oplossing  en breed toegankelijk  

E. Populatie-

bekostiging 

+/- LT Groot, structurele oplossing en breed toegankelijk  

F. Gemeente +/- MLT Beperkt, afhankelijk van deelname gemeente en selecte 

doelgroep  

G. Coöperatie +/- KT Groot, maar afhankelijk van deelname  partijen 

H. Follow-up 

partners 

- MLT Matig, omdat andere knelpunten blijven bestaan 

Legenda: KT (korte termijn), MLT (middellange termijn), LT (lange termijn).  
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6. Aanbevelingen 

 

De maatschappelijke business case voor het PreventieConsult is positief. De maatschappelijke waarde die gecreëerd 

wordt, is dus groter dan de benodigde investeringen. Een aandachtspunt in de maatschappelijke business case is de 

relatief grote investering die nodig is van zorgverzekeraars om de initiële extra zorgkosten te vergoeden. De 

opbrengsten liggen vervolgens voor een groot deel ook bij de zorgverzekeraars, maar daarnaast ook bij de 

deelnemers zelf en de werkgever. Het is nodig om met zorgverzekeraars in gesprek te gaan over het spanningsveld 

tussen de korte termijn investeringen en (midden)lange termijn opbrengsten. 

 

De implementatie via de werkgevers is op de korte termijn belangrijk om verder te versterken. In de huidige situatie is 

de business case positief. De implementatie loopt hier echter niet vanzelf. Aandacht is nodig voor een goede 

inbedding in de werkgeverssetting om dit succesvol te kunnen realiseren. Het toetsen, optimaliseren en onder de 

aandacht brengen van de business case bij werkgevers en bedrijfsartsen is hierin een belangrijke eerste stap.  

 

Om de doelgroep in de breedte goed te bereiken en om de kosten van het PreventieConsult verder te kunnen 

verlagen per deelnemer is het van belang verschillende strategieën te hanteren om voldoende schaalgrootte te 

bereiken. Het is daarom nodig op meerdere implementatiescenario’s in te zetten. De route via de eerste lijn/nulde lijn 

is in dit rapport onderzocht en is in de huidige opzet voorlopig niet realiseerbaar door het ontbreken van structurele 

financiering. Daarom hebben we alternatieve mogelijkheden binnen het huidige systeem en een aantal innovatieve 

businessmodellen verkend. 

 

De huidige ontwikkelingen in beleid bieden kansen om preventie steviger te positioneren binnen de gezondheidszorg. 

Dit biedt kansen voor de scenario’s die zich richten op implementatie via de zorg. We raden aan deze scenario’s 

verder te verkennen en hiermee te experimenteren in de praktijk. Hierbij is het van belang om belangrijke 

stakeholders als de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS te betrekken en te committeren. Een kanttekening 

hierbij is dat het vinden van een structurele oplossing via deze route over het algemeen veel tijd kost, vanwege de 

tijdlijnen voor aanpassing van wet- en regelgeving en vervolgens de implementatie binnen de zorginkoop.  

 

Oplossingen buiten het huidige systeem, zoals het oprichten van een coöperatie of een integrale gemeentelijke 

aanpak, kunnen wellicht eerder worden gerealiseerd. Het draagvlak voor en de haalbaarheid van deze opties dient op 

korte termijn te worden verkend. Het is wenselijk om een integraal plan-de-campagne op te stellen voor het realiseren 

van een structurele oplossing.  

 

Om de periode tot een structurele oplossing te kunnen overbruggen, raden we aan ook een strategie op te stellen met 

tijdelijke oplossingen. Subsidies kunnen hier een rol in spelen en bieden de mogelijkheid om te experimenteren met 

de verschillende scenario’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een regionaal experiment met het inbedden van het 

PreventieConsult binnen populatiebekostiging. De experimenten dienen zo ingestoken te worden dat de uitkomsten 
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kunnen bijdragen aan het vinden van een structurele oplossing. We bevelen aan de mogelijkheden tot subsidie 

gestructureerd te onderzoeken. 

  

Tot slot, raden we aan te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de jaarlijkse kosten voor het PreventieConsult te 

verlagen. Indien de kosten voor de instandhouding, doorontwikkeling en vermarkting van het PreventieConsult lager 

worden, werkt dit door in de business cases voor de verschillende stakeholders. De berekende licentiekosten voor het 

PreventieConsult kunnen dan worden gereduceerd.  
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Bijlage 1 Verkenning preventieactiviteiten in aanvullende verzekeringen 

 

Verzekeraar 

(of labels 

van) 

Preventief onderzoek in aanvullende verzekeringen die 

beschikbaar zijn voor preventie-activiteiten 

Vergoeding 

 

Achmea  Onderzoek ten behoeve van vroegopsporing van 

baarmoederhalskanker, borstkanker, hart- en vaatziekten en 

prostaatkanker. Indien uitgevoerd door gecontracteerde huisarts, 

medisch specialist of ZBC. Een vergoeding voor de kosten voor 

bevolkingsonderzoek komen niet in aanmerking.  

100% dekking. Geldt voor vrijwel 

alle aanvullende verzekeringen.  

Agis Agis biedt vanuit de aanvullende verzekering een vergoeding 

voor de gezamenlijke kosten van een Health Check en een 

sportmedisch advies. Een Health Check advies omvat: een 

uitgebreid preventief onderzoek, uitgevoerd door artsen, dat de 

status van uw gezondheid bepaalt. 

De vergoeding is afhankelijk van het 

type aanvullende verzekering en 

varieert van € 50-150. In de polis 

50+ Actief Plus polis bedraagt de 

vergoeding € 150.  

CZ CZ geeft de mogelijkheid in een aantal aanvullende 

verzekeringen om 1x per jaar een onderzoek te doen naar hart- 

en bloedvaten en risicofactoren die mogelijk de arbeid 

belemmeren. 

Het preventief onderzoek wordt in 

de meeste aanvullende 

verzekeringen aangeboden. De 

maximale vergoeding varieert van  

€ 50 tot € 250. Opvallend is dat de 

aanvullende verzekeringen 50+ het 

laagste vergoeding van € 50 

hebben.  

VGZ VGZ werkt in de aanvullende verzekering met een 

budgetvergoeding die kan worden ingezet voor preventie. Het 

bedrag mag besteed worden aan cursussen op het terrein van 

gezond leven, een gezondheidstest, begeleiding & advies of 

vaccinaties. De gezondheidstest kan bij de eigen zorgverlener of 

een gecontracteerde partij worden gedaan. 

Het beschikbare budget is 

afhankelijk van het type 

aanvullende verzekering en varieert 

van € 200 tot € 500 per jaar.  

Menzis Menzis biedt de mogelijkheid voor een algemene check-up voor 

personen vanaf 40 jaar. Voorwaarde is dat het onderzoek wordt 

uitgevoerd volgens de leidraad voor preventief medisch 

onderzoek opgesteld door het NHG (Nederlandse Huisartsen 

Genootschap), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), de 

Hartstichting, het Diabetesfonds en de Nierstichting. 

Een vergoeding van maximaal € 70 

per 3 kalenderjaren is beschikbaar 

voor de aanvullende verzekering 

'extra verzorgd 3’. Een vergoeding 

van 100% is beschikbaar voor de 

aanvullende verzekering ‘extra 

verzorgd 4’.  
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Bijlage 2 Achtergrondstudie Social Return on Investment (losse bijlage) 
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