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Meetbare effecten van 
vitaliteitsprogramma’s.

Return on investment



Wat is een 
vitaliteitsprogramma

?



Wat is vitaliteit?



Definities vitaliteit

• McNair et al. (1971):

– “vitality is a mood of vigorousness and high 
energy” 

• Ware & Sherbourne (1992):

– vitality has a link to one’s energy level and fatigue

– “vitality reflects physical and mental well-being”

• Ryan & Frederick (1997):

– “vitality is a dynamic aspect of well-being marked 

by subjective experience of energy and aliveness”



Definitie vitaliteit – in BGZ

• Schaufeli & Bakker (2003):

– 1 van de 3 dimensies van bevlogenheid

– Vitaliteit: 

• “bruisen van energie, zich sterk en fit voelen, 
lang en onvermoeibaar met werken door 
kunnen gaan en beschikken over grote mentale 
veerkracht en dito uithoudingsvermogen”



Vitaliteit

• Bestaat uit de volgende componenten:

Fysiek Mentaal



Inhoud vitaliteitsprogramma

BRAVO!

• (meer) Bewegen

• (stoppen met) Roken

• (matig gebruik van) Alcohol

• (gezonde) Voeding 

• (voldoende) Ontspanning



BRAVO

Fysieke component

(fitheid, energie, kracht, 
etc)

Vitaliteit

Gezondheid

Mentale component

(afwezigheid van 
mentale klachten, 
zoals stress, 

depressie, etc)

Bedrijfsrelevante
maten: 
ziekteverzuim, 
productiviteit, etc



Waarom aandacht voor leefstijl?



Ongezond gedrag belangrijkste oorzaak
ongunstige trends in gezondheid.

Aanzienlijk deel sterfte hangt samen met gedrag:

• roken (15%),
• te weinig bewegen (6%)
• overgewicht (6%)
• te weinig groenten/fruit  (5%)
• te veel verzadigd vet (5%)
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Prevalentie obesitas USA, 1985

No Data         <10%           10%–14%



Prevalentie obesitas USA, 1990

No Data         <10%           10%–14%



Prevalentie obesitas USA, 1995

No Data         <10%           10%–14% 15%–19%



Prevalenties obesitas USA, 2000

No Data         <10%           10%–14% 15%–19%          ≥20



Prevalentie obesitas USA, 2005

No Data          <10%           10%–14% 15%–19%           20%–24%          25%–29%           ≥30%



Prevalentie obesitas USA, 2007

No Data          <10%           10%–14% 15%–19%           20%–24%          25%–29%           ≥30%



Prevalentie obesitas Nederland



Prevalentie obesitas Nederland



Prevalentie obesitas Nederland



Pulmonary diseasePulmonary disease
abnormal functionabnormal function

obstructive sleep apneaobstructive sleep apnea

hypoventilation syndromehypoventilation syndrome

Nonalcoholic fatty liverNonalcoholic fatty liver

diseasedisease
steatosissteatosis

steatohepatitissteatohepatitis

cirrhosiscirrhosis

Coronary heart diseaseCoronary heart disease

DiabetesDiabetes

DyslipidemiaDyslipidemia

HypertensionHypertension

Gynecologic abnormalitiesGynecologic abnormalities
abnormal mensesabnormal menses

infertilityinfertility

polycystic ovarian syndromepolycystic ovarian syndrome

OsteoarthritisOsteoarthritis

SkinSkin

Gall bladder diseaseGall bladder disease

CancerCancer
breast, uterus, cervixbreast, uterus, cervix

colon, esophagus, pancreascolon, esophagus, pancreas

kidney, prostatekidney, prostate

PhlebitisPhlebitis
venous stasisvenous stasis

GoutGout

Medical Complications of ObesityMedical Complications of Obesity
Idiopathic intracranial Idiopathic intracranial 

hypertensionhypertension

StrokeStroke

CataractsCataracts

Severe Severe pancreatitispancreatitis



Overgewicht & arbeidsongeschiktheid
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Overgewicht en gevolgen bedrijf

• Werknemers met (ernstig) overgewicht verzuimen vaker
en zijn minder productief dan wn’s zonder overgewicht

– Obese wn verzuimen 14 dagen/jaar meer (Jans et al, 2007)

– Obesitas is verantwoordelijk voor 39,2 miljoen verzuimdagen in 
de V.S.* (Wolf & Colditz, 1998)

– Obesitas is verantwoordelijk voor 239 miljoen dagen dat men 
minder productief is in de V.S.* (Wolf & Colditz, 1998)

– Obese wn ervaren meer beperkingen in de uitvoering van hun 
werk (6,9% vs 4,0%) (Hertz et al., 2004)

– Kosten van productiviteitsverlies agv van obesitas in China 
geraamd op 3,58% van het BNP in 2000 en 8,73% in 2025
(Popkin et al, 2006)

– Obese wn hebben vooral meer langdurig verzuim (Neovius et al, 
2008, Proper et al, submitted)

* Ca. 130 miljoen werkenden



Wat is de oorzaak?

Verstoorde energiebalans



We bewegen te weinig …



en eten ongezond en te veel







Resultaten

• 5 reviews (vanaf 1992)

• Niet erg bemoedigend:

– Weinig studies naar bedrijfsrelevante maten en 
kostenbesparingen en

– Studies van lage kwaliteit!



Resultaten

• ….

• Wat levert een bedrijfsvitaliteitsprogramma op 
(ROI) in termen van:

1. ziekteverzuim

2. medische kosten ?



Resultaten van review #1

• Kosten besparing agv daling in ziekteverzuim: 

– Alle studies rapporteerden een daling in 
verzuim

– $2.5 tot $4.9 voor elke geïnvesteerde US dollar

• Kosten besparing agv daling in medische kosten: 

– $2.5 tot $4.5 voor elke geïnvesteerde US dollar

Aldana, 2001



Resultaten van review #2

• Bedrijfsgezondheidsprogramma’s leiden tot:

– Gemiddelde daling 27% in ziekteverzuim

– Gemiddelde daling 26% in medische kosten

Chapman et al. 2005



Aanbeveling

• Goede kwaliteit studies die naast de effectiviteit, 
de financiele impact (ROI) van 
bedrijfsleefstijlprogramma’s onderzoeken …

� Een paar voorbeelden uit Nederland



BRAVO interventies via bedrijf



Kosten-Effectiviteit

Kosten vs effect op fitheid (submax. HR)
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Kosten-Effectiviteit
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Kosten-Baten
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Kosten-Baten

Proper et al., 2004

305 

(-1029; 1419)

20402345 Totale kosten jaar 1

2040 (5030)

0

Controle
Gem (sd)

-125 

(-1386;1062)

1915 (4813)Kosten verzuim (jr 1)

430430Interventie kosten

Verschil I-C
(95% BI)

Interventie
Gem (sd)

Kosten (€€)



Kosten-Baten

305 

(-1029; 1419)

20402345 Totale kosten jaar 1

2465 (5568)

2040 (5030)

0

Controle
Gem (sd)

-635 

(-1883; 814)

1830 (4666)Totale kosten jaar 2

-125 

(-1386;1062)

1915 (4813)Kosten verzuim (jr 1)

430430Interventie kosten

Verschil I-C
(95% BI)

Interventie
Gem (sd)

Kosten (€€)

Proper et al., 2004



ALIFE@Work

www.alifeatwork.nl



Alife@Work - Leef je Fit

• Leef je Fit: 10 modules, 6 maanden

• 2 versies: map + counseling per telefoon en 
website + counseling per e-mail

• Informatie over gezonde voeding, lichamelijke
activiteit en gedragsverandering



Effect op gewicht - ALIFE@Work
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Maar er volgen nog een aantal …

• Bouwen aan Gezondheid (www.bouwenaangezondheid.nl)

• Vital@work (www.vitalatworkstudy.nl)

• Balance@work (www.balanceatwork.org)

• 4x Vitaal in praktijk (VIP) (www.vitaalinpraktijk.nl)

• …



E-mail:

KI.Proper@vumc.nl

Bedankt!


