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Implementatie BENEFIT

'Blended PEP en GLI'

Presenter
Presentation Notes
R: Goedemiddag allemaal! Mijn naam is Thomas Reijnders. Ik werk als postdoc research coördinator onder prof. Andrea Evers op het BENEFIT project en ga jullie meer vertellen over de invloed van het belonen van gezond gedrag, en hoe het gezondheidsprogramma BENEFIT for all hier op inspeelt en waar BENEFIT for all voor staat.



PEP-module:

• Bij angst, depressieve klachten en overmatige stress 
(onder leiding en verantwoordelijkheid van psycholoog): 

ong. 20-30% van patiënten

• Gericht op leefstijl en gedragsverandering
(uitgevoerd door professional geschoold in 
gedragsverandering): 

ong. 70% van patiënten



PEP-module

Gericht op gedragsverandering en het verbeteren van emotioneel
welbevinden

Reguliere PEP-module: intake en 4 ‘behandelsessies’.
De behandelsessie PEP bestaat uit een sessie van twee uur in 
groepsverband

Tele-PEP module: intake en 2 ‘behandelsessies’ en individuele
begeleiding op afstand bestaande uit meerdere ecoaching/teleconsult
contacten van (opgeteld) minimaal 60 minuten.



Vormgeving “Traditionele” PEP

Intake

Vier 
Groepsbijeenkomsten

Geen follow-up 
na hartrevalidatie



5EUROASPIRE Study Group 2001, 2004, 2009, 2012, 2015; Kotseva et al.Eur Heart J 2004;6(SJ),J17-J26 

EUROASPIRE:

5540 hartpatienten in 
15 landen 1,5 jaar na ontslag uit het 
ziekenhuis

Programma’s met zelfmanagement elementen (bv. monitoring, geven van feedback,   
inbouwen in dagelijks leven) zijn effectiever 

Problemen met de ‘Traditionele PEP’

Lage instroom
Hoge uitvalpercentages (groepssessies, ‘geklaag’)
Terugval in oude gewoonten na afloop

Presenter
Presentation Notes
Minder risicofactoren in patienten die revalidatie hadden ondergaan, maar nog steeds:- rookt 20% van de patienten- lijdt meer dan 25% aan obesitas- meer dan de helft verhoogd cholesterol en verhoogde bloeddruk



Vormgeving “Blended PEP”

Individuele Intake

Groepsbijeenkomst

Begeleiding door 
coaches en portaal

Groepsbijeenkomst

1 jaar follow-up 
na hartrevalidatie

Begeleiding door coaches en portaal
Koppeling aan ‘hulpbronnen’ in eigen 
omgeving



Tele-hartrevalidatie



Dia’s voor PEP-sessiesHandleiding voor profs. Ondersteuning voor deelnemers

‘Blended PEP’-module



‘Blended PEP’-module



Iedere patiënt krijgt zijn eigen 
Persoonlijke Gezondheid Applicatie (PGA)



App versie 
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Gezondheidsdata

Gezondsheidsdata 
worden handmatig 

ingevoerd of via 
wearables en apps

Presenter
Presentation Notes
Deelnemers aan BENEFIT kunnen op verschillende manieren worden beloond. Namelijk voor het uitvoeren van gezond gedrag en het volhouden ervan, maar ook voor het aanleveren van data waarmee iemands gezondheid kan worden gecontroleerd.Hier zien jullie bijvoorbeeld een scala aan opties. Per patiënt afhankelijk zullen hier alleen de opties komen die voor hem of haar belangrijk zijn of frequent te meten. Bijvoorbeeld een stappenteller, gewicht en bloeddruk. Sommige van deze metingen moet je zelf handmatig invullen, maar daar waar kan probeert BENEFIT gebruik te makken van slimme technologie zoals een stappenteller in je telefoon of FITBIT.
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Beloningen inwisselen

De verzamelde punten 
kunnen patiënten inleveren 

voor leuke kortingen en 
uitjes

Presenter
Presentation Notes
De gewonnen punten kunnen deelnemers vervolgens inleveren voor leuke kortingen en uitjes in de webshop van BENEFIT. �



Ecosysteem

Meer dan een ‘leefstijlapp’
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QR-codes

... en via offline 
activiteiten, zoals 

een bezoek naar de 
diëtist, zwembad, 
sportvereniging of 

wandelclubje

Ecosysteem

Presenter
Presentation Notes
Maar ook challenges en activiteiten in de echte wereld worden beloond. Zo kan je als je arts bezoekt dit registreren door de QR code te scannen, of kan je deelnemen aan speciale outdoor challenges. Zoals hier: het rondje rond De Poel in Amstelveen. Dit is een wandelroute afgezet met QR-codes, waarbij je tijdens het wandelen deze QR-codes scant en hiervoor beloond wordt.



Betrekken
van de 
omgeving



Businesscase

‘win-win’



Hartrevalidatie DOT 





Door ziekenhuis te betalen vanuit de DOT die verzwaard wordt

Coaching wordt uitgevoerd door Vital10-Benefit coaches. Hier wordt een kostprijs voor betaald. 

Groepssessies kan ziekenhuis zelf verzorgen na ‘train de trainer’ opleiding ervan. Er zijn dan geen kosten. 



Businesscase



Businesscase



Follow-up wordt nu betaald vanuit de BENEFIT subsidie



Follow-up via Gecombineerde Leefstijl Interventie (is verzekerde zorg)

GLI is brug tussen zorg en preventie aanpak in gemeente!

BENEFIT follow-up interventie tot 1 jaar

Onderdeel maken van ‘Blended-GLI’



- Veel ziekenhuizen hebben lumbsum afspraken.

- GLI is vaak centraal gecontrateerd door zorggroepen, maar zij verzorgen de GLI niet
zelf.

- Operationele en IT-knelpunten bij de implementatie als aanvulling op / integratie in 
het bestaande zorgproces.

- Communicatie ‘leefstijl aanpassen’ en/of ‘PEP/GLI’ is niet uitnodigend.

- Punten sparen voor korting is niet meest aansprekend.

- Abonnement spreekt aan, maar wat biedt je in het abonnement. Kan je daar ook een
bedrag voor vragen?

Knelpunten voor de implementatie



Simpelere implementatie

Voucher

Very Brief Advice

Verwijzing vanuit 
de hartrevalidatie voor 
de begeleiding tijdens 
de HR en werken met 
gelieerde GLI-coaches 
voor de follow-up

Leren gezond gedrag inbouwen in dagelijks leven



‘Lijnoverstijgende leefstijlaanpak’



Private producten en diensten

Leefstijl- en gedragsverandering 

1e lijn

Gecombineerde 
leefstijlinterventie

2e lijn

Producten Apps Services

• Hartrevalidatie
• Poli cardio
• Poli Interne

• (Medische) devices
• Fitnessabonnement
• Etenswaren

• eHealth interventies
• Monitoring leefstijl- & gedrag
• Uitwisseling gegevens

• Coaching
• (Zorg)bemiddeling
• Distributie en fulfilment

Zorg



Patiënten / cliënten
worden lid

Netwerk 
leefstijlcoaches

Koppeling apps en
devices

Korting op 
producten en diensten

ICT-platform
datahandling

Benefit punten inwisselen

Advies op maat Persoonlijke Gezondheid 
Omgeving

Benefit punten verdienen
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