






Naar een betere zorg

Willen is nog geen doen

Reint Jan Renes





Het centrale thema: 

Duurzaamheid van de Gezondheidszorg.

 ‘Hoe zorgen we ervoor dat de gezondheidszorg goed of 
zelfs beter wordt én dat de zorg ook in de toekomst  
betaalbaar blijft?’











‘Hoe zorgen we ervoor dat de 
gezondheidszorg goed of zelfs beter 

wordt én dat de zorg ook in de 
toekomst betaalbaar blijft?’







‘Selfdeception’Het besef

Willen

We plannen

Het besef VANDAAG NOG EVEN NIET!



Weten Willen Doen
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Mensen zijn weerbarstig

(‘Zeur niet over mijn levensstijl’) 





Counter arguing 
 (‘Ah joh, één sigaretje kan geen kwaad’) 

Attitude bolstering 
 (‘Ach man, ik doe dit al jaren, nergens last van’)

Social validation 
 (‘Al mijn vrienden roken’)

Assertions of confidence 
 (‘Al dat gezeur doet me niks’)

Selective exposure 
 (‘Ik las pas nog een artikel dat weinig beweging veel slechter is’)

Negative affect 
 (‘Rot toch op met je campagnes’)

Source derogation 
 (‘Weet je, al die artsen roken zelf ook’)



Wakker schudden!

Belang versterken!

Dweilen

Kraan dicht

Intrinsieke 

motivatie. Nudging.

Oude gewoontes 

uitgedoofd.

Nieuwe gewoontes 

ingesleten.







1. Accijnsverhoging (+++); Beperken beschikbaarheid van de 
verkoop (+++); Verhogen leeftijdsgrenzen in combinatie met 
strikte handhaving (+++); Random verkeerscontroles (+++); 
Screening in combinatie met kortdurende interventies 
(+++) 

2. Beperken van de reclame (++)

3. Schenktrainingen (+)

4. Warning labels (0/+)

5. Voorlichting en educatie (0)
Bron: Anderson & Baumberg (2006). Alcohol in Europe
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Feedback Nudge





Nudging
Keuzearchitectuur: feedback, 

default, en signaal.

THALER & SUNSTEIN









Say my name



Default Nudge



“Making things easy” by making things difficult



Wat we moeten doen

Wat we doen.

(is fijner)



Systeem 1 en 2
Twee systemen (in ons brein) van 

denken en besluitvorming.

DANIEL KAHNEMAN 



Systeem 2

Wat ‘goed’ is.

Systeem 1

Wat ‘natuurlijk’ voelt.
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Slimme keuzearchitectuur

https://www.google.nl/Belonen+van+fietsers+helpt
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Advies

O gevi gs’cue’
Weerstand

Autonoom

Impulsief

Zelfzuchtig

Kortzichtig



Maak a  ge e st gedrag, ge akkelijk gedrag…

Zoek het zelf uit

Keuzearchitectuur

Informeren

Verleiden



1. Effectieve gedragsverandering vraagt om een goed 

inzicht in de mens en de dagelijkse realiteit.

2. Meningen en gedragingen worden (vaak onbewust) in 

de dagelijkse realiteit onder invloed van intrinsieke 

impulsen, en sociale en fysieke factoren gevormd. 

3. Kijk zorgvuldig naar hoe mensen zich gedragen in de 

praktijk, niet naar hoe ze zich zouden moeten

gedragen.


