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Voor wie? 
• Patiënten die voor het eerst te horen krijgen dat ze lijden aan of

een verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten.
• Mensen die al enige tijd bezig zijn om hun gedrag te veranderen

en worden begeleid door een leefstijlcoach of POH.
• Ook mensen met lage gezondheidsvaardigheden.



Hoe gaat het er (globaal) uitzien? 

Wat is het idee?
• App als aanvulling van de begeleiding door (leefstijl)coaches en het 

huidige aanbod. 
• Combinatie van de beproefde methodieken van de leefstijlcoaches 

in combinatie met inzichten over motivaties (wat vind jij belangrijk, 
wat past bij jou, wat zijn je doelen?). 

• Met laagdrempelige stappen naar (het volhouden van) nieuw 
gedrag inclusief voortgangsvisualisatie.
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Deze week 

Na het eten een half uurtje wandelen
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Volgende week 
weer op groen?

Je kunt het! 

X X

X

“Heb je wel het goede gekozen? 
OF weet je zeker dat je hiermee 
uit de voeten kunt? Bespreek 
met je coach/begeleider wat je 
nog meer kunt doen. 



Wat vindt de doelgroep?
• De app moet persoonlijk zijn en het zelf betrekken van derden is 

erg belangrijk voor het volhouden van gedrag. 
• Belangrijk is dat de app niet automatisch/ generiek moet 

worden. 
• Het is belangrijk om subdoelen te benoemen .
• De app moet positief blijven en blijven motiveren. 
• Een periodieke koppeling aan een zorgverlener is noodzakelijk 

om resultaten en ervaringen te bespreken. 

Waarom is het nodig?
• Veranderen en volhouden van nieuw gedrag is moeilijk
• Individuele begeleiding is de beste optie, maar tussen de 

coaching gesprekken door is extra ondersteuning nodig.
• Aandacht voor de individuele situatie en motivatie van de 

patiënt. 
• Eigen regie centraal.
• Op maat gemaakt hulpplan.
• Alleen een app of online coaching is niet voldoende.

ik ben 
gewaarschuwd door 
het hartinfarct. ik wil 
gewoon graag opa 

worden en die 
periode ook nog 

meemaken. Ik wil 
gezond oud worden

Voor mij is er gelukkig nu nog niks 
gebeurd, dus voor mij is het zeker ook 
om het te voorkomen, te voorkomen 

dat het wel kan gebeuren. 

De reden voor mij is dat ik 
graag zelf de controle wil 
houden over mijn gezondheid 
en kijken wat ik eraan kan 
doen. 

Motivatie en (secundaire) 
preventie als drijver



Wat gaan we doen?
De focus ligt op het ontwikkelen van een ondersteunende 
interventie waarbij in alle gevallen een zorgverlener is betrokken 
als begeleider van het proces. 

STAP 1.  
We starten met pilots in samenwerking met goed georganiseerde 
leefstijlcoaches (zoals de GLI coaches verbonden aan HealthyLIFE in 
de provincie Limburg). Dit kan op basis van een eenvoudige eerste 
werkbare versie van de applicatie.

STAP 2.
Vervolgens kan de bredere uitrol naar andere leefstijlcoaches 
plaatsvinden op landelijk niveau. 

STAP 3.
Daarna kunnen POH-ers volgen waarmee een schaalgrootte bereikt 
kan worden op landelijk niveau. 

Mede mogelijk gemaakt door: 

Projectpartners:Innovatieproject

Integrale ondersteuner gedragsverandering 
(beginnende) hart- en vaatziekten

Neem voor meer informatie contact op met 
Bas Ruyssenaars, bas@dekeuzearchitecten.nl


