
 

 
Chronische aandoeningen en leefstijl: voorkomen is beter dan genezen 
 
Aandacht voor preventie en eigen verantwoordelijkheid  
De levensverwachting is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook mensen met een chronische 
aandoening leven steeds langer en gebruiken daardoor ook langer zorg. De behoeften van patiënten 
verschuiven van het enkel bestrijden van ziekten naar het (gezond) leven met een chronische 
aandoening en meedoen in de samenleving. De aandacht voor het voorkomen van ziekteprogressie, 
maar ook voor de preventie van (chronische) aandoeningen waar mogelijk, neemt daarom toe bij 
zowel zorgverlener als burgers zelf. 
 

 
 
Bij de aandacht voor preventie past een vroege aanpak van risicofactoren die medeverantwoordelijk 
zijn voor het ontstaan van chronische ziektes. Belangrijke risicofactoren zijn onder andere: roken, 
overmatige alcoholconsumptie, (ernstig) overgewicht, voeding en lichamelijke inactiviteit. Deze 
factoren hebben een bewezen relatie met een toename in de kans op chronisch hartfalen, COPD, 
diabetes, verschillende soorten kanker, beroerte en artrose. 
 
Welke leefstijlfactoren leveren extra risico op? 
Risicofactoren zijn diep geworteld in de samenleving en snelle verandering is daardoor uitgesloten. 
Van de risicofactoren is roken voor het grootste deel (20.9%) verantwoordelijk voor verloren 
levensjaren1. Door intensieve overheidscampagnes zien we de afgelopen jaren een daling in het 
aantal rokers. Als we kijken naar overgewicht is het aandeel jongeren met overgewicht in de periode 
2000 – 2013 toegenomen. Onderzoek laat een samenhang zien tussen sociaaleconomische status en 
de aanwezigheid van overgewicht.  

 
 

                                                      
1 Volkgsgezondheidtoekomstverkenning 2006 



 

 
Naast overgewicht kampt een groot deel van de bevolking met een ongezond voedingspatroon. Zo 
nuttigt in elke leeftijdsgroep minder dan de helft van de mensen voldoende groente en fruit. 
Overmatige alcoholconsumptie kan leiden tot chronische hart- en vaatziekten. In de periode 2000-
2013 was een daling te zien in de alcoholconsumptie onder volwassenen in Nederland.  
 
Technologie als enabler  
Vanwege de grote impact van chronische aandoeningen op het 
zorgstelsel krijgen preventie en het voorkomen van 
ziekteprogressie veel aandacht vanuit medische technologie. 
Daarbij kan gedacht worden aan apps die helpen voldoende te 
bewegen, of die gebruikers stimuleren tot het eten van gezonde 
voeding. Ook zijn sensors van diverse lichaamswaarden steeds 
makkelijker te verbinden met bijvoorbeeld een smartphone. 
 
Zoals in de aparte uitgave Zorg Enablers 2017 beschreven staat, 
zijn er diverse innovaties beschikbaar op het gebied van preventie 
en remote monitoring. Voorbeelden van technische hulpmiddelen 
zijn de activiteitstrackers van Fitbit of de Smart Monitor van 
Medtronic. Fitbit levert met haar trackers ook software mee om 
gebruikers aan te zetten tot dagelijkse uitdagingen.  Dit soort 
positive incentives belonen gebruikers voor gezond gedrag. Zo kan 
lichamelijke  
 
inactiviteit worden voorkomen en een positieve bijdrage worden 
geleverd aan risicofactoren van chronische aandoeningen.  
 
De Smart Monitor van Medtronic kan worden gebruikt om mensen met een chronische aandoening 
beter in de gaten te houden en zo de ziekte stabiel te houden. Gegevens van een pacemaker kunnen 

Fitbit Challenges 

http://www.bebright.eu/zorg-enablers-2017-gratis-te-downloaden/


 

zo draadloos worden doorgestuurd naar een mobiele telefoon en het informatiesysteem van de 
hulpverlener, waardoor complicaties sneller worden ontdekt en patiënten minder tijd kwijt zijn aan 
controles. Dat is niet alleen fijn voor de patiënt, maar zorgt ook voor een efficiëntere besteding van 
middelen in de zorgketen. 
 
Diagnose Transformatie 
Dit artikel is opgesteld op basis van onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de Westerse 
gezondheidszorg, in het kader van het programma Diagnose Transformatie. Met het programma wil 
Promedico samen met haar klanten en andere strategische partners de transformatie van de 
Westerse gezondheidszorg stimuleren. Het programma bestaat uit vier delen: 1) Need for change, 2) 
Enablers of change, 3) Solutions for change en 4) Healthcare Transformation. De 'Need for change' 
geeft inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de Westerse gezondheidszorg, waarbij 
een helder beeld geschetst wordt van de veranderende zorgvraag. Kijk voor meer informatie over dit 
programma op www.diagnoseprogrammas.nl/diagnose-transformatie 
 


