We all BENEFIT: The Ecosystem for Healthy Living
Nederlandse lekensamenvatting
Patiënten, ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsenpraktijken, kennisinstellingen, ondernemers en
zorgverzekeraars hebben zich verenigd. Onze missie is om gezond leven aantrekkelijk te maken. We
willen af van het opgestoken vingertje: belonen werkt beter dan straffen. Ook de omgeving dient
sterker betrokken te worden. Met name voor hart- en vaatpatiënten (hvz) is dit van belang. Zij zijn
vaak gemotiveerd om hun leven anders in te richten en maken, bijvoorbeeld binnen de revalidatie,
een veelbelovende start met gezond leven. Eenmaal thuis neemt het leven van alledag echter weer
zijn aanvang en is het moeilijk om de nieuwe leefstijl vol te houden. Dat is een gemiste kans.
BENEFIT is een geïntegreerd programma dat hvz-patiënten zowel op individueel niveau als op
omgevingsniveau aanspoort tot het volhouden van een gezonde leefstijl (zie figuur 1). Centraal staat
dat patiënten ondersteund en beloond worden voor de tijd en moeite die zij in hun gezonde leefstijl
(blijven) steken. Dit vraagt een omslag in de manier waarop we naar de gezondheidszorg in het
algemeen en gedragsverandering in het bijzonder kijken: niet langer het einddoel staat centraal, maar
het plezier in de weg er naar toe.
Op individueel niveau betekent dit dat patiënten een meer gepersonifieerde benadering krijgen met
(semi-automatische of persoonlijke) leefstijlcoaching. Tevens krijgen zij toegang krijgen tot een
persoonlijk gezondheidsportaal met een helder ‘dashboard’ dat hun actuele leefstijl en voortgang
overzichtelijk in kaart brengt en dat uitwisseling mogelijk maakt met ‘slimme monitoring technologie’,
zoals activity monitors, bloeddrukmeters, weegschalen en sensoring technieken in de telefoon/PDA.
Op omgevingsniveau spoort BENEFIT mensen aan tot het maken van gezonde keuzes en het
volhouden van gezond gedrag met behulp van een loyaliteitsprogramma. Ze kunnen ‘BENEFIT
punten’ sparen met
het volgen van (online) leefstijlcursussen, het komen naar de verschillende
onderdelen van de revalidatie of controleafspraken bij de huisarts, het op gezette tijden (laten) meten
van hun bloeddruk, gewicht of cholesterol, als dat geadviseerd is, en met het oppakken of volhouden
van een gezonde leefstijl. Hierbij wordt uitgegaan van meetbaar gezond gedrag, zoals het aantal
stappen gemeten met een activity monitor of de afname van koolmonoxidegehalte in de
uitademingslucht bij rokers. De gespaarde BENEFIT-punten kunnen zij inwisselen voor producten
naar keuze bij grote winkelketens of voor korting op leuke uitjes. In het puntensysteem passen we
verschillende ‘gamification’, oftewel spelprincipes, toe: patiënten kunnen bijvoorbeeld door het
meedoen aan ‘challenges’ (een maand lang aanvullende lessen bij de sportschool volgen, meedoen
aan de avondvierdaagse, etc.) extra punten verdienen. Ook krijgen ze extra punten door het
betrekken van hun familieleden en vrienden bij hun gezonde leefstijl.

Het BENEFIT programma is bedoeld als extra stimulans aanvullend op de reguliere revalidatie en op
cardiovasculair risicomanagement bij de huisarts. Patiënten kunnen na de revalidatie ‘lid blijven’ en
gebruik maken van het gezondheidsportaal en de monitoring tools. Ook blijven ze punten sparen voor
het volhouden van hun gezonde leefgewoonten, waardoor de kans groter is dat de nieuwe leefstijl
beklijft. Er zijn vele waardevolle leefstijl initiatieven binnen de zorg, maar deze zijn maar mondjesmaat
met elkaar verbonden. Patiënten missen hierdoor het overzicht en zaken die opgestart zijn in setting
A (bijvoorbeeld de revalidatie), worden niet doorgezet in setting B (weer thuis). De premisse dat
belonen beter werkt dan straffen is binnen de sociale wetenschappen al langer een gegeven.
Internationaal is eenzelfde aanpak, waarbij bepaalde groepen patiënten beloond worden voor gezond
leven, reeds grootschalig uitgerold en succesvol gebleken. Onderzoek laat zien dat dergelijke
programma’s veelbelovend zijn en goede resultaten boeken op blijvend meer bewegen, het inkopen
van meer gezonde producten bij de supermarkt, het bevorderen van therapietrouw en het verlagen
van de gezondheidskosten. Wij zijn de eersten die deze aanpak in Nederland grootschalig willen
implementeren. De basis is reeds gelegd: een eerste versie van het digitale platform is al ontwikkeld
en wordt momenteel getest in vier centra. Ook het beloningsprogramma is daar al geïmplementeerd:
patiënten kunnen bij een aantal bedrijven verdiende punten inwisselen.
Het BENEFIT programma beoogt een nieuw ecosysteem voor gezondheidsbevordering. Het
loyaliteitsprogramma maakt het voor zowel cliënten als voor (commerciële) aanbieders van producten
en diensten interessant om te participeren. Het zorgt voor een aanzuigende werking en creëert
daarmee een nieuwe gezondheidseconomie die innovaties stimuleert. We hebben een consortium
e
met landelijke dekking, waarin alle belangrijke spelers binnen de cardiovasculaire zorg van de 1 tot
e
de 3 lijn vertegenwoordigd zijn, samen met vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen en
andere relevante doelgroepen. Hiermee is er een zeer breed draagvlak om het BENEFIT programma
op grote schaal te implementeren, te evalueren en dynamisch door te ontwikkelen
Onderzoeksplan
Onze ambitie sluit direct aan bij de onderzoeksagenda van de Hartstichting: in 2022 houden 2 van de
3 deelnemers aan het BENEFIT programma de gezonde leefstijl ten minste 1 jaar vol. Om dit te
bereiken is het van groot belang om – in samenwerking met de eindgebruikers en stakeholders – het
BENEFIT programma zo door te ontwikkelen dat het nauw aansluit bij de behoeften en aantrekkelijk
is om te gebruiken. Een van de eerste stappen hierin is het ontwikkelen van een businessmodel
waardoor het programma duurzaam wordt. Een tweede belangrijke stap is het ontwikkelen van
verschillende versies van het programma die speciaal toegesneden zijn op verschillende doelgroepen
(bijvoorbeeld leefstijl, geslacht, sociaal economische status). De versies die de verschillende
doelgroepen het meest aantrekkelijk vinden worden grootschalig geïmplementeerd. De derde stap is
de effectiviteitsmeting, waarin we zowel met gerandomiseerde als met innovatieve observationele
methoden over een periode van 3 jaar bekijken wat de toegevoegde waarde is van het BENEFIT
programma op de huidige zorg. We onderzoeken welke componenten van het programma leiden tot
het langer volhouden van een gezonde leefstijl. En we bekijken welke doelgroepen het meeste baat hebben
en wat de redenen hiervoor zijn.
Financiële duurzaamheid
In de vierde en laatste stap evalueren we het programma in termen van het bereik, kosten en baten
en de financiële duurzaamheid. Om het realiseren van toekomstbestendige financiering te stimuleren
wordt de implementatie en (door)ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten in een
aflopend schema uit de subsidie betaald: hierbij betalen we in het 1e jaar 100% uit de subsidie, in het
2e jaar 75%, in het 3e jaar 50%, in het 4e jaar 25% en daarna niets meer. Dit verkleint het risico dat
het programma abrupt stopt als de subsidie ophoudt vanwege het wegvallen van de financiering en
het bevordert een doorontwikkeling naar een product of dienst die werkelijk waarde heeft en waar
stakeholders ook voor willen betalen (bijvoorbeeld individuen, zorginstanties en zorgverzekeraars).
Tevens stimuleert het tot een snelle opschaling, omdat de subsidie slechts als een soort startmotor
wordt gebruikt en een uitrol er daarna voor moet zorgen dat de aanpak financieel rendabel blijft. Door
het betrekken van alle belangrijke stakeholders vanaf het begin, creëren we draagvlak voor een
duurzame implementatie. We all BENEFIT !
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