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VERANDERINGEN IN GEDRAG ALS 
LEEFSTIJL INTERVENTIE

Namens het BENEFIT consortium:

Thomas Reijnders PhD



Leefstijlverandering
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Op welk gebied zou u iets aan uw ’levensstijl’ willen veranderen?



Leefstijlverandering

4Iestra et al., Circulation 2005; 112: 924

Invloed van cardiale medicatie op 

sterftereductie na een hartinfarct:



Leefstijlverandering

5Iestra et al., Circulation 2005; 112: 924

Invloed van leefstijlverandering op 

sterftereductie na een hartinfarct:



Leefstijlverandering
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Meta-analyses: hartrevalidatie programma’s gericht 
op leefstijlaanpassing (e.g. PEP) zijn effectief:

– 34% reductie in mortaliteit
– 29% reductie reïnfarcten
– Gunstige effecten op bloeddruk, cholesterol, BMI, roken 

lichaamsbeweging en voedingsgewoonten
– Programma’s met zelfmanagement elementen (bv. stellen 

van doelen, plannen, monitoring, geven van feedback) zijn 
effectiever

Janssen et al., Eur J Prev Cardiology 2013; 20(4) 

Dusseldorp et al., Health Psychol 1999; 18(5)



Leefstijlverandering

7EUROASPIRE Study Group 2001, 2004, 2009, 2012, 2015; Kotseva et al.Eur Heart J 2004;6(SJ),J17-J26 

Geen HR

(N=3591)

roken 22.4%

obesitas 33.0%

hoge 

bloeddruk

51.4%

cholesterol 68.2%

EUROASPIRE:

5540 hartpatienten in 15 landen

1,5 jaar na ontslag uit het 

ziekenhuis

HR

(N=1949)

18.7%

28.2%

48.8%

60.0%

…maar op de lange termijn?



Leefstijlverandering
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Gezond gedrag beklijft niet

Veel hartpatiënten vinden het lastig om leefstijlveranderingen 
blijvend te implementeren in het dagelijks leven

“Treatment gap”



Waarom is leefstijlverandering zo lastig?
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80% van de mensen die met leefstijl-verandering 
beginnen, vallen binnen 2 jaar terug.

Maar misschien is dat niet zo vreemd…



Waarom is leefstijlverandering zo lastig?
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Waarom is leefstijlverandering zo lastig?
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Gaan we allen hier naartoe?
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▪ Fysieke activiteit

▪ niet meer noodzakelijk

▪ bewuste keuze

10 euro
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Strack & Deutsch (2004). Personality and social psychology review, 8(3), 220-247

Hoe komt gedrag tot stand?



Reflectieve systeem
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▪ Bewuste afweging: kost energie en inspanning, 

los van emoties 

▪ Onder andere gestuurd door:

▪ Korte vs. lange termijn

▪ Concrete vs. abstracte doelen

▪ Kennis

▪ Risico perceptie

▪ Kosten vs. baten

▪ Sociale omgeving

▪ Capaciteit

▪ Vaardigheden

▪ Zelfeffectiviteit



Impulsieve systeem
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▪ Onbewust:  kost weinig moeite, gelinkt aan emoties 

(onderbuikgevoel)

▪ Klassieke conditionering:

▪ Pavlov, 1897

▪ Stimulus – respons: omgevingstriggers sturen ons gedrag op 

basis van aangeleerde associaties tussen omgevingsprikkels 

en consequenties

▪ Operante conditionering:

▪ Skinner, 1948

▪ Leren vs. extinctie

▪ Straffen vs. belonen



16

Strack & Deutsch (2004). Personality and social psychology review, 8(3), 220-247

Reflectief en impulsief naast elkaar



Waarom is leefstijlverandering zo lastig?
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▪ Ongezond gedrag wordt vaak direct beloond 
(nicotine, alcohol, suiker, vet)

▪ Jarenlang bekrachtigd, waardoor robuuste stimulus-respons 
ketens ontstaan (“ingesleten patroon”)

▪ Bemoeilijkt door present bias: 
Mensen verkiezen concrete korte-termijn beloningen boven 
abstracte lange-termijn uitkomsten

▪ Onder invloed van stress, afleiding en vermoeidheid: 
impulsief systeem boven reflectief systeem



Intention behavior gap
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• Failure to translate intentions into 

action. 

• Intention predicts 30% to 40% of the 

variation in health behavior.
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Help het impulsieve systeem een handje!

▪ Skinner:

▪ Leer nieuwe associaties tussen gedrag en gevolg

▪ Beloon het gezonde gedrag

▪ Token economy:

▪ Gebaseerd op operante conditionering en behavioral economics

▪ Onmiddellijke, systematische, positieve bekrachtiging van gewenst gedrag 

door middel van tokens (bijv. stickers, 

stempels, punten, etc.)

▪ Tokens inwisselen voor persoonlijke en relevante 

beloningen (bijv. korting, gratis producten, etc.)
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University of Minnesota



Er zijn ook tegengeluiden
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Presentator

BENEFIT 

FOR ALL
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BENEFIT for all

“Niet langer het einddoel staat centraal… 

…maar het plezier in de weg ernaartoe”



In het kort…
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BENEFIT for all

1. Doelgroep

2. Online portaal als basis

3. Individuele benadering

4. Beloningssysteem 

5. Ecosysteem



Hart- en vaatpatiënten

TOEKOMST
NU: HV-Patiënten



Doelstelling
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Van cliënten in de hartrevalidatie houden 2 van 

de 3 het voor hem/haar meest relevante 

leefstijlgedrag tenminste 1 jaar vol
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BENEFIT for all

1. Doelgroep

2. Online portaal als basis

3. Individuele benadering

4. Beloningssysteem 

5. Ecosysteem
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Online portaal als basis
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BENEFIT for all

1. Doelgroep

2. Online portaal als basis

3. Individuele aanpak

4. Beloningssysteem 

5. Ecosysteem
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Persoonlijk dashboard
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BENEFIT for all

1. Doelgroep

2. Online portaal als basis

3. Individuele benadering

4. Beloningssysteem 

5. Ecosysteem
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Gezondheidsdata

Gezondsheidsdata 
worden handmatig 

ingevoerd of via 
wearables en apps



35

Vragenlijsten & Challenges

Patiënten sparen punten 
sparen door middel van 

vragenlijsten en challenges 
online …

• Demografische gegevens

• Huidige gezondheid

• Leefstijl (bewegen, 
voeding, roken, alcohol, 
stress en slaap)

• Mentaal (angst, depressie, 
kwaliteit van leven)

• Doelen en motivatie
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QR-codes

... en via offline 
activiteiten, zoals 

een bezoek naar de 
medisch specialist 
of voor activiteiten
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Beloningen inwisselen

De verzamelde punten 
kunnen patiënten inleveren 

voor leuke kortingen en 
uitjes
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BENEFIT FOR ALL

1. Doelgroep

2. Online portaal als basis

3. Individuele benadering

4. Beloningssysteem 

5. Ecosysteem



private
partijen

BENEFIT: Ecosysteem
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patiënt

portaal

zorg-
verlening

Leefstijl-
interventies

apps &
devices

sociaal
netwerk

belonings-
systeem

wetenschap

1
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Presentator

SCIENCE DRIVEN



Uit bestaande literatuur
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Kleine beloningen zetten mensen 

aan om meer te lopen



Voorbeeld: kleine beloningen zetten mensen aan om meer te lopen
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Baseline
Week 1-2

Interventie
Week 3-14

Bonus challenge
Week 5-14



Resultaten
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Algemeen

Inactief (<5000 stappen)

+ Frequent 
app-gebruiker/challenges

BASELINE INTERVENTIE NA 12 WEKEN

+ 116 stappen per dag

+ 874 stappen per dag

+ 1224 stappen per dag

Inactief (<5000 stappen)



Wetenschappelijke doorontwikkeling
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Een greep uit de onderzoeksvraagstukken:

BELONEN ONLINE COACHING LAGE SES

IMPLEMENTATIE PORTAAL OPTIMALISATIE EXCENTRIEK > INTRINSIEK

“Hoe kan grootste effectiviteit 

middels beloningen worden 

gerealiseerd?"

“Hoe kan een effectieve online 

relatie tussen patiënt en zorg-

professional worden gecreëerd?”

“Hoe kan eHealth voor groepen met 

een lage sociaaleconomische status 

toegankelijk worden?”

“Wat zijn de kernfactoren bij de 

implementatie van een 

gezondheidsprogramma?”

in co-creatie met eindgebruiker en 

zorgverleners

“Hoe zorg je dat excentrieke 

motivaties ook intrinsieke motivaties 

doen vergroten?”



… en we worden ondersteund door verscheidene praktijkpartners!
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Stakeholdercommissie

BENEFIT-consortium

o.a. onderzoekers, zorgprofessionals, cardiologen, psychologen, patiënten, eHealth-specialisten, 
communicatiedeskundigen, en gedragswetenschappers 
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Stepped Wedge onderzoeksdesign

▪ Fase 1: ‘Natural 
baseline’: meten 
gebruikelijke zorg 

▪ Fase 2: Gefaseerd (per 
centrum) aanbieden 
BENEFIT programma: 
meten van deze 
innovatieve zorg
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info@benefitforall.nl

Contact?

Gesubsidieerd door:

Dr. Thomas Reijnders t.reijnders@fsw.leidenuniv.nl 
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De metingen

▪ Meting 1: intakeformulieren voor de hartrevalidatie (start)

▪ Meting 2: eindevaluatie van de hartrevalidatie (na +/- 3 maanden)

▪ Meting 3: follow-up meting (1 jaar na de start)


