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Aanleiding 

Zelfzorg Ondersteund – een gezamenlijk initiatief van patiëntenverenigingen, zorgverleners 
en zorgverzekeraars – is al enkele jaren bezig om zelfredzaamheid succesvol en op grote 
schaal te realiseren.  

Tot nu toe lag de focus naar de professionals en de beleidsmakers.  
Zelfzorg Ondersteund heeft ervoor gekozen om naast de ondersteuning van professionals, 
ook de aandacht te richten op de chronische patiënt zelf.  
Dit gebeurt met het label "Kom Verder" - Samen werken aan je gezondheid. 

Met behulp van “Kom Verder” ambassadeurs wil Zelfzorg Ondersteund werken aan een 
omslag in  
"Denken en Doen" van mensen met een chronische aandoening.  
Een omslag waarmee mensen zelf een stuk regie kunnen nemen over hun eigen gezondheid 
en daarmee de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren.   
Dit vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met die zorgverlener. 

Aanpassing van leefstijl is een essentieel onderdeel van dit proces. 

Doelstelling 

Het - op te richten - Leefstijlplein moet een ontmoetingsplaats zijn voor chronische 
patiënten, partners, familie, mantelzorgers, Kom Verder Ambassadeurs en zorgaanbieders 
in de breedste zin van het woord. 

Het Leefstijlplein is de plek waar je als chronisch patiënt geïnformeerd wordt - over - en 
gemotiveerd wordt - om - aanpassingen in je leefstijl te bewerkstelligen. 
Maar ook de plek waar je lotgenoten ontmoet, ervaringen kunt uitwisselen, informatie en 
tips kunt opdoen en zorgen kunt delen. 

Dit alles met één doel: de omslag in "Denken en Doen" te faciliteren, op weg naar een 
gezonder leven. 
Met als resultaat het verlagen van de ziektelast, het verbeteren van de kwaliteit van 
leven, verlagen van de zorglast en uiteindelijk verminderen van de zorgkosten. 

Het Leefstijlplein is één van de meest directe communicatiemiddelen waarmee Zelfzorg 
Ondersteund  
eigen regie en zelfredzaamheid naar de doelgroep kan overbrengen. Vanzelfsprekend geldt 
-zoals bij alle onderdelen van Zelfzorg Ondersteund - dat vanaf de start in overleg met de 
reguliere partijen wordt uitgewerkt waar het Leefstijlplein op termijn onder wordt 
gebracht aangezien Zelfzorg Ondersteund een tijdelijke organisatie is. 
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Wat is een Kom Verder Ambassadeur? 

Een Kom Verder Ambassadeur heeft geleerd te leven met een chronische ziekte en tegelijk ook 
actief aan zijn of haar gezondheid te blijven werken.  
Kom Verder Ambassadeurs zijn ondanks hun ziekte niet bij de pakken neer gaan zitten, maar 
hebben zichzelf herpakt: Wat kan ik nog wél en wat wil ik nog wél? 
Vrijwel altijd is aanpassing van de leefstijl een cruciale factor in je beter voelen en ook beter 
functioneren. 
De Kom Verder Ambassadeur wil andere mensen al dan niet met een chronische ziekte 
inspireren hetzelfde te doen. 
Immers: de succesverhalen van Kom Verder Ambassadeurs werken motiverend en activerend 
voor lotgenoten om ook aan de slag te gaan met hun gezondheid. 
Goede voeding en voldoende beweging is daarbij essentieel. 

Wat is een Leefstijlplein? 

Een Leefstijlplein is niet ziekte gerelateerd en is er voor alle mensen met een chronische 
aandoening. 
Een Leefstijlplein is een bijeenkomst met een motiverend karakter, waar Kom Verder 
Ambassadeurs een hoofdrol spelen door hun inspirerende verhaal te vertellen.  
Een Leefstijlplein biedt een podium voor partijen die informatie (-pakketten) aanbieden 
over de praktische invulling en begeleiding van de omslag in "Denken en Doen" 
(Hoe doe je het, hoe houd je het vol en wie helpt mij erbij?) 
Een Leefstijlplein biedt plek voor aanbieders van een ("benefit-") programma, gericht op 
het belonen van behaalde resultaten in de omslag in "denken en doen". 
Een Leefstijlplein geeft ook zorgverleners de mogelijkheid specifieke thema's te belichten 
die relevant zijn. 
Een Leefstijlplein biedt een plek aan mensen met een chronische aandoening en hun 
naaste verwanten om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. 
Een Leefstijlplein heeft een structureel karakter met een vaste frequentie, een vaste 
plek, op een vast tijdstip. 
Een Leefstijlplein is interactief van karakter. 
Een Leefstijlplein is gratis te bezoeken, is laagdrempelig en informeel van opzet. 
Een Leefstijlplein wordt gefaciliteerd door en komt tot stand in nauw overleg met - 
bijvoorbeeld - huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, gemeentes en commerciële aanbieders 
van hierboven genoemde pakketten. 
Een Leefstijlplein wordt georganiseerd onder auspiciën (patenthouder) van en in 
samenwerking met Zelfzorg Ondersteund/Kom Verder. 
Een Leefstijlplein wordt uitgevoerd door vrijwilligers en medewerkers van de 
organiserende instanties. 

Meerwaarde 

Een belangrijk onderdeel in het huidige zorgbeleid is het bevorderen van zelfredzaamheid.  
Dit gebeurt op verschillende manieren. 
Het opzetten van een Leefstijlplein kan hierbij een prominente rol vervullen. 
Door het interactief uitwisselen van informatie, ervaringen en mogelijkheden kunnen de 
praktische facetten van de omslag in "Denken en Doen" voor mensen met een chronische 
aandoening,  
begrijpelijk worden en leiden tot meer zelfredzaamheid. 

Bovendien is er altijd een Kom verder Ambassadeur aanwezig die zijn of haar inspirerende 
verhaal verteld over “hoe de knop is omgegaan” en leefstijlaanpassing tot grote resultaten 
heeft geleid. 
Denk dan aan kwaliteit van leven in alle opzichten. 
De impact van het verhaal verteld door een lotgenoot, maakt grote indruk. 

Wat zijn onze uitgangspunten voor leefstijlaanpassing? 
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Volgens gedragspsychologe Veronica Janssen (Universiteit Leiden), is leefstijlverandering 
voor mensen met een chronische aandoening het meest gediend als rekening gehouden 
wordt met de volgende belangen: 

• Motivatie én vaardigheden 
• De autonomie van de man of vrouw in kwestie 
• De erkenning dat gedragsverandering een proces is dat in fases verloopt. 

Die fases in het proces van leefstijlaanpassing zijn: 

•
Bewustwording.  

• Motivatie voor verandering 
• Daadwerkelijk veranderen: van goed voornemen naar actie 
• Behoud van gedragsverandering 

Deze uitgangspunten vormen de inhoudelijke basis bij de opzet van de Leefstijlplein. 

Programma opbouw met modules 

Zelfzorg Ondersteund/Kom Verder levert een 8-tal modules – kant en klare - aan. 
Geheel ingevuld en tot stand gekomen in nauw overleg met de betrokken specialisten. 
De organiserende partij is geheel vrij alle modules (Het Leefstijlplein “compleet”)  
of een selectie van de modules (in het Leefstijlplein “light”) op te nemen. 

De modules zijn:  

• Bewustwording 
• Motivatie 
• Het draait om je Leefstijl 
• Voeding 
• Beweging 
• Praktisch 
• Van goed voornemen naar actie 
• Volhouden 

(De modules staan uitvoerig beschreven in bijlage 1.) 

Presentatie van de modules 

De module “motivatie” wordt altijd gepresenteerd door een Kom Verder Ambassadeur. 
Zelfzorg Ondersteund/Kom Verder heeft afspraken gemaakt met partijen die presentaties 
kunnen geven over hun onderwerpen.  
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Denk hierbij aan – bijvoorbeeld - de module “praktisch” waarin o.a. digitale tools 
gepresenteerd kunnen worden. 
Het is de bedoeling dat lokale zorgverleners (fysiotherapeuten, diëtisten, leefstijlcoaches 
etc.) gevraagd worden om een of meerdere modules te presenteren, al dan niet gebruik 
makend van de door Zelfzorg Ondersteund/Kom Verder geleverde inhoud van de modules. 

Er zijn twee versies van Het Leefstijlplein: 

1. Leefstijlplein “light” 
2. Leefstijlplein “compleet” 

1. Het Leefstijlplein “light” 

Een selectie van de genoemde modules kunnen worden ingepast als onderdeel van een 
ander programma zoals bijvoorbeeld Hart&Vaatcafé’s, Longpunten, wijk- en 
buurtinitiatieven, gezondheidsvoorlichting bijeenkomsten, Diabetes Challenge etc. etc. 
Ook is het mogelijk een gehele bijeenkomst te wijden aan één onderwerp, bijvoorbeeld 
“voeding” en de volgende bijeenkomst het onderwerp “bewegen” te  behandelen. 
In overleg kan elk programma worden samengesteld. 
Elke organisator kan een keuze maken, echter standaard moet de module Motivatie door 
de Kom Verder Ambassadeur worden gepresenteerd. 

2. Het Leefstijlplein “compleet” 

Op Het Leefstijlplein “compleet” worden alle modules behandeld. 
Bovendien is er ruimte voor vragen stellen en lotgenotencontact. 
Elk Leefstijlplein is dan identiek voor wat betreft format, uitvoering en uiting. 
Hierdoor wordt herkenbaarheid en naamsbekendheid verankerd. 
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Organisatie 

Zelfzorg Ondersteund/Kom Verder/Kom Verder levert in overleg een communicatieplan én 
een draaiboek voor Het Leefstijlplein “compleet”. 
Bij de “light” versie gaan wij ervan uit dat de organisator het eigen communicatieplan en 
draaiboek reeds hanteert. 

De organiserende partij regelt de uitvoering, de zaal (-huur), nodigt de geselecteerde 
aanbiedende partijen uit, inclusief de Kom Verder Ambassadeurs via het secretariaat van 
ZO. 
De organiserende partij is zelf belast met de werving van bezoekers. 

Het Leefstijlplein is een format dat eigendom is Zelfzorg Ondersteund/Kom Verder. 

Partijen die gebruik maken van het format doen dat in samenwerking met Zelfzorg 
Ondersteund/Kom Verder en onder voorwaarde dat format, inhoud en uitingen gebruikt 
worden zoals aangegeven in het geleverde draaiboek en communicatieplan. 

Evaluatie en follow up ligt primair bij de organiserende partijen voor wat betreft de 
bezoekers. 
Impact en effect meten, bijvoorbeeld door middel van enquêtes, ligt bij Zelfzorg 
Ondersteund/Kom Verder. 

Frequentie 

Het Leefstijlplein is geen eenmalige actie. 
Het is onderdeel van het continue proces om leefstijlaanpassing onder de aandacht te 
brengen en vooral, te houden. 
Het is als beleidsonderdeel van de organiserende partij geborgd, mét een commitment. 

Maandelijks is het meest ideale, één maal per kwartaal is het uiterste frequentie. 
Hierna verliest het de impact. 

Deelname  

• Deelname is gratis. 
• Toegankelijk voor iedereen. Niet ziekte gerelateerd. 
• Juist omdat steun van derden onontbeerlijk is, zijn, partners, familieleden en 

mantelzorgers etc. meer dan welkom. 
• Voor de follow-up essentieel: registratie is verplicht 
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Omgeving 

De ruimte waar een Leefstijlplein gehouden kan worden is vergelijkbaar met Diabetescafé 
‘s, Longpunten, Hart&Vaatcafé's, maar ook wijkgebouwen, praktijkruimtes, restaurants in 
ziekenhuizen tot congreszalen, alles is mogelijk. 

Afhankelijk van de partij die het organiseert, kan het elke ruimte zijn die beschikbaar is. 
Zo lang het informele karakter maar behouden blijft. 
Opstelling van groepen tafels waar maximaal acht personen aan kunnen plaatsnemen, is - 
als voorbeeld - essentieel. 

Kosten 

De volgende onderdelen van Het Leefstijlplein worden “om niets” door Zelfzorg 
Ondersteund/Kom Verder aangeboden: 

Het concept 
Presentatie door een Kom Verder Ambassadeur 
Invulling van de modules 
Communicatieplan  
Draaiboek 
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Het Leefstijlplein: Onderscheidend 

1. Is uniek in zijn soort 

Het Leefstijlplein sluit naadloos aan op de maatschappelijke ontwikkeling om gezonder te 
leven en stimuleert die ontwikkeling prominent. 
  
2. Werkt aan de bewustwording 

Het Leefstijlplein werkt aan de bewustwording over gezonder leven. 

3. Motiveert en inspireert. 

Het inspirerende verhaal van De Kom Verder Ambassadeur  

• heeft geleerd te leven met een chronische ziekte  
• is actief aan zijn of haar gezondheid blijven werken 
• kijkt naar wat nog wel kan en mogelijk is 
• voelt zich daardoor beter  
• wil andere mensen met een chronische ziekte inspireren hetzelfde te doen. 

4. Levert de oplossing voor het daadwerkelijk veranderen naar een actiever leven. 

• medische informatie over specifieke onderwerpen gerelateerd aan gezonder leven. 
• begeleidende vitaliteitprogramma's 
• aanbod van beloningprogramma's. 
• aanbod van digitale toolkit met alle mogelijkheden op een rij. 
• ondersteuning door familie, lotgenoten, mantelzorgers. 
• lotgenotencontact 
• vragenstellen aan zorgverleners  

5. Verstevigt de relatie tussen zorgverlener en patiënt 

    
Het Leefstijlplein: samen werken aan je gezondheid 
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BIJLAGE 1 

Programmering met behulp van Modules 

Omdat elk Leefstijlplein voor andere doelgroepen zal worden samengesteld, is flexibiliteit 
in de opzet van het programma essentieel. 
Modules zijn hiervoor het ideale middel. 
Elk Leefstijlplein kan door de organisatoren met behulp van de modules, op maat worden 
ingekleurd. 

Zelfzorg Ondersteund/Kom Verder/Kom Verder biedt deze modules “kant en klaar” 
landelijk aan. 
Zowel qua onderwerp, als qua invulling kan elke module 1 op 1 worden overgenomen. 
Dat kan, maar dat hoeft vanzelfsprekend niet. 
Elke lokale organisator kan een eigen “twist” inbrengen. 

De modules zijn gebaseerd op de fases die een belangrijke rol spelen in het proces van 
leefstijlaanpassing: 

1. Bewustwording.  
2. Motivatie voor verandering 
3. Informatie 
4. Daadwerkelijk veranderen: van goed voornemen naar actie 
5. Behoud van de leefstijlverandering 

De modules 

1. Bewustwording  

Waarom moet ik werken aan mijn gezondheid? 
Wat voor ziekte heb ik en wat doet die ziekte met mijn lichaam? 
Als ik blijf doen wat ik nu doe, wat gebeurt er dan met me in de toekomst? 
Wat betekent dat voor mij en ook: wat betekent dat voor mijn familie en vrienden? 
Voordelen van Positieve gezondheid. 

Inzet door: Zorgverleners/ Positive Health/Kom Verder Ambassadeurs 

2.  Motivatie 

Zo kan het ook, laat je overtuigen en luister naar Kom Verder Ambassadeurs met een 
chronische aandoening bij wie “De knop” letterlijk is omgegaan…. 
Die gezegd hebben “Tot hiertoe en niet verder” en vaak door anders te eten en anders te 
bewegen, zich veel beter zijn gaan voelen. 
Prachtige verhalen! 

Overtuigd? Te gek!  
Let op: Gebruik je motivatie om antwoord te geven op: Wat kan ik nog wél en wat wil ik 
nog wél? 

Inzet door: Zorgverleners/ Kom verder Ambassadeur(-s) 
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3. Het draait om je leefstijl   

Waarom dan? 
Wat is leefstijl? 
Wat gebeurt er met het lichaam, als ik mijn leefstijl aanpas? 
Andere leefstijl, je voelt je beter, je doet het beter. 
Waar ligt de focus bij een andere leefstijl? 

Inzet door: leefstijlcoaches / zorgverleners / Kom Verder Ambassadeurs 

4. Voeding  

Wat doet voeding met je? 
Wat gebeurt er met je voeding in je lichaam? 
Wat is goed en wat niet? 
Een totaal andere kijk op hoe je in de praktijk op een simpele manier beter kunt eten. 
En dan ga ik me beter voelen? Ja, is het antwoord: beter paprika dan pillen 

Inzet door: Kom Verder Ambassadeurs / Voeding leeft / Diëtiste / Weight Watchers nieuwe 
stijl 
Voorbeeld Leende “het gezondste dorp van NL “  

5.  Beweging 

Wat gebeurt als je niet beweegt? 
Wat doet bewegen met je? 
Hoe moet je bewegen? 
Maar het zit vooral tussen de oren:  ja, ik wil (“Knop om”gevoel) 

Inzet door:  Leefstijlcoaches / Kom verder Ambassadeur / Bas van de Goor Foundation/ 
Weight Watchers nieuwe stijl 

6.  Praktische informatie 

Hoe doe ik dat dan?  
Wie helpt mij? 
Doe ik dat alleen, of zijn er maatjes die mij helpen? 
Waar kan ik terecht met mijn vragen? 
Hoe doen anderen dat? 
Welke (digitale-) ondersteuning is er en wie doet dat? 

Inzet door: Kom Verder Ambassadeurs / Patiëntenverenigingen / commerciële partijen 
zoals Vital 10 en Weight watchers nieuwe stijl / preventieprogramma’s zorgverzekeraars / 
leefstijlcoaches 
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7. Daadwerkelijk veranderen: van goed voornemen naar actie 

Ok, ok….ik wil mijn leefstijl aanpassen….wat is stap één? 
Stap 1 is antwoord geven op: Wat kan ik nog wél en wat wil ik nog wél 
Waar moet ik hierna aankloppen of kan ik het zelf? 
Kan ik een contract ondertekenen met mijn doelen? 

Inzet door: Leefstijlcoach 

8. Hoe houd ik het vol? 

Erkenning dat iedereen het op zijn eigen manier doet, je bepaalt zelf de lat 
Beloningssystemen die zeer praktisch werken (Benefit) 
Lotgenoten contact! Je doet het niet alleen! 
Digitale ondersteuning waardoor je kunt meten en monitoren 

Inzet door: Lotgenoten / Benefit consortium / Leefstijlcoaches / Landelijk goedgekeurde 
PGO’s en zelfzorg platformen/App’s en devices 

Deze modules zijn onderdeel van Het Leefstijlplein 
Februari 2018 
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