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RZA-programmacoalitie Leefstijl 

Focus van de programmacoalitie 
De programmacoalitie Leefstijl wil interventies stimuleren en duurzaam implementeren die 
bewoners in staat stellen om gezonder te leven. Daarmee voorkomen we aandoeningen die de 
kwaliteit van leven enorm beperken (en de kosten van zorg belasten). We richten ons op 
interventies waar meerdere domeinen bij betrokken zijn, met name interventies die liggen op 
het snijvlak van verzekerde zorg en het publieke domein. Het gaat hierbij vooral om zogenaamde 
‘geïndiceerde preventie’: een lichte behandeling voor mensen met beginnende problematiek of 
mensen met een hoog risico op problematiek die zelf nog geen zorgvraag hebben. Dit vraagt om 
verbinding van preventie uit het publieke domein en (verzekerde) curatieve zorg. Uitdagingen 
hierbij zijn vooral het opsporen van mensen met beginnende problematiek en het motiveren tot 
deelname aan een ‘lichte’ interventie (toeleiden). 
 
Figuur 1 schetst schematisch de verschillende vormen van preventie naar doelgroep. Universele 
preventie richt zich op de gezonde bevolking en bevordert (of beschermt) de gezondheid. Dit is 
in belangrijke mate een publieke taak dat wordt uitgevoerd onder regie van gemeenten (en de 
GGD). Selectieve en geïndiceerde preventie richt zich op mensen met een verhoogd risico op of 
beginnende problematiek. De uitvoering en financiering van deze vormen van preventie 
bevinden zich veelal op het snijvlak van gemeenten en de zorgverzekeraar, waarbij in de 
uitvoering domeinoverstijgende samenwerking essentieel is.  
 

Figuur 1 Schematische weergave van de verschillende vormen van preventie. 
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Missie en doelen van de programmacoalitie Leefstijl 
De programmacoalitie wil het voor alle inwoners mogelijk maken om gezondere keuzes te 
maken en hun leefstijl te verbeteren. De coalitie richt zich vooral op mensen waarbij dit niet 
vanzelf gaat en waarvoor het aanbod en de zichtbaarheid van de mogelijkheden verbeterd kan 
worden. Om dit te bereiken zijn drie pijlers van belang: Beschikbaarheid van goede (effectieve) 
interventies, de Motivatie en toeleiding van potentiële deelnemers naar interventies en de 
Positionering van interventies in het zorgveld (Figuur 2). 
 

Figuur 2 Missie van de programmacoalitie Leefstijl met daaronder de drie pijlers met daarin de doelen van de 

programmacoalitie. 

 

Uitgangspunten voor de verdere aanpak 
• We richten ons op domeinoverstijgende projecten/problematiek  
• We gaan uit van de meerwaarde van samenwerking (geen dubbele dingen doen) 
• We richten ons vooralsnog op (geïndiceerde) preventie en op het bevorderen van een 

gezonde leefstijl/gezond leven en factoren die hierop van invloed zijn 
• We kijken naar verschillende mogelijkheden om effectieve interventies te financieren 

vanuit de zorgverzekeringswet (wetswijzigingen 2024) 
• We sluiten aan bij mogelijkheden van gemeentelijke financiering en ondersteuning  
• We werken vanuit een programmatische aanpak aan samenhang en duurzame 

interventies 
• We kijken naar mogelijkheden om succesvolle interventies verder te brengen in de gehele 

regio 
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