
Enquête POH/PVK & Leefstijl
De belangrijkste resultaten

Vind jij het belangrijk dat de NVvPO 
zich namens jou inzet om leefstijl in de 

huisartsenzorg meer op de kaart te zetten?

Stelling: Als er geen beperkingen in tijd 
en geld zouden zijn tijdens het spreekuur, 

zou ik meer met leefstijl willen doen.

Zou jij het waardevol vinden als de NVvPO een Ledencirkel POH/PVK & Leefstijl opricht? 

In deze ledencirkel wordt kennis verzameld en gedeeld via de NVvPO, er wordt een gezamenlijke visie bepaald over de POH/PVK in 
relatie tot leefstijl, de behoefte van scholing wordt geïnventariseerd en het competentieprofiel daar waar nodig aangevuld.

Ja, ik zou me hier graag actief voor in willen zetten als vrijwilliger/ambassadeur 51x     (8%)
Ja, ik vind dat deze ledencirkel er moet komen, maar kan hier niet actief aan deelnemen 425x                                                     (64%)
Nee, deze ledencirkel voegt voor mij niets toe 156x                  (23%)
Nee, ik vind dit geen rol voor de beroepsvereniging 42x   (6%)

Ofwel 72% is voorstander van oprichten ledencirkel POH/PVK & Leefstijl

Welke rol vind jij dat de POH/PVK  
heeft ten aanzien van leefstijl?  

(top 3)

Vakinhoudelijke expert aangaande leefstijl in de 
huisartsenzorg. 496x

(Leefstijl)Coach & POH/PVK in de huisartsenzorg/
eerstelijnszorg. 395x

De coördinator van zorg met betrekking tot  
leefstijl in de huisartsenzorg. 372x

Op welke gebieden zou jij meer geschoold willen worden? (top 6)
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Welke belemmeringen ervaar je in je werk om 
bij te dragen aan een leefstijlverandering bij 

patiënten? (top 3)

Er is structureel te weinig tijd om goede 
voorlichting te kunnen geven en motiverende 
gespreksvoering toe te passen. 51%

Ik heb onvoldoende vakinhoudelijke kennis van 
bepaalde onderdelen over leefstijl, zoals stress-
management, slaapproblemen, coaching etc. 43%

Ik heb onvoldoende voorlichtingsmateriaal dat ik 
kan gebruiken tijdens mijn consult. 21,5%
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