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VERKORTE LEVENSDUUR (MIN. 10-20 JAAR)

Vermijdbare lichamelijke ziekten

• 2-3x hogere kans overlijden hart- en vaatziekten

• 75% overlijdt aan coronaire hartziekten
– t.o.v. 33% in algemene bevolking

• 2-6x vaker overlijden aan luchtwegaandoening
– Zelfs na controle voor middelengebruik

• Grotere kans overlijden door diabetes
Mensen met ernstig psychische 

aandoening

Liui et al. (2018)

Metabool syndroom



METABOOL SYNDROOM

Mensen met ernstig psychische 
aandoening

Risico

Buikomvang 1.5-2x
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Triglyceriden

Bloeddruk 2-3x

Glucose nuchter 2x

De Hert et al. (2011), De Hert (2009), Agyemang et al. (2012, 2013), Deenik et al. (2018)
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84%

10%

6%

Patiënten (N=184)

• Morbide obesitas

• Attitude & zich in staat voelen

Kruisdijk et al., 2017; Deenik et al., 2017
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PERCENTAGES INTENSITEIT VAN BEWEGEN

% sedentair % licht % matig en hoger

Kruisdijk et al., 2017, Deenik et al. (unpublished)
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Lichamelijke gezondheid Geestelijke gezondheid

Behandeling

Preventie

Kunnen
leefstijlinterventies
achteruitgang van 
lichamelijke
gezondheid
voorkomen? 



Kessler et al. (2007)



THE BONDI
ALGORITHM
(2011)
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Curtis J, Newall H, Samaras K. HETI 2011 

   

Consider 

anti-

hypertensive 

Target 

< 140/90 

mmHg 

(< 130/80 if 

diabetic) 
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First episode psychosis

• Wekelijkse kookgroep in de keuken 
van Bondi Centre

• Sport coaching door studenten 
inspanningsfysiologie

• ‘Peer wellness coaches’

• Individuele consulten dieet/sport

• 12 weken



Curtis et al. (2016, 2018), Alvarez-Jiménez et al. (2008)

Gemiddelde verandering binnen de groepen (95% CI)

12 weken 2 jaar

KBIM (n=16) TAU (n=12) KBIM

Gewicht (kg) 1·8 (-0·4 to 2·8) 7·8 (4·8 to 10·7)* 1.3 (-4.0 to 6.6)

Buikomvang (cm) 0·1 (-2·1 to 2·2) 7·1 (4·8 to 9·4)* 0.1 (-4.9 to 5.1)

Ter vergelijking: bij FEP bij gebruik antipsychotica zonder interventie na

2 jaar gewicht ↑ 8.9kg (risperdon) en ↑ 15.4kg (olanzapine)



Lichamelijke gezondheid Geestelijke gezondheid

Behandeling

Preventie

Kunnen
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Schuch et al. (2018)

• 60 minuten per week gemiddeld tot hoog intensief sporten 
kan 12-17% van de gevallen van depressie voorkomen



Kunutsor et al. (2018)

Fitheid en risico op psychose



Lichamelijke gezondheid Geestelijke gezondheid

Behandeling

Preventie
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Firth et al. (2015), Dauwan et al. (2015), Firth et al. (2016)

Je kunt succes van beweeginterventies niet enkel meten als 
gewichtsverlies!

• Veranderingen in symptomen onafhankelijk van gewichtsverlies

• Gewichtsverlies wel de meest voorkomende motiverende factor om met 
sporten te beginnen bij mensen met EPA!



Status quo: geen verbetering 
gebruikelijke behandeling!



Lichamelijke gezondheid Geestelijke gezondheid

Behandeling

Preventie

Kunnen
leefstijlinterventies
achteruitgang van 

lichamelijke
gezondheid
verbeteren? 

Kunnen
leefstijlinterventies

slechtere
geestelijke
gezondheid
verbeteren? 

Kunnen
leefstijlinterventies
achteruitgang van 
lichamelijke
gezondheid
voorkomen? 

Kunnen
leefstijlinterventies
slechtere geestelijke
gezondheid
voorkomen? 



↓Symptomen

↑Kwaliteit van leven

↑Functioneren

↑Cognitief

↓Medicatiegebruik



Lichamelijke gezondheid Geestelijke gezondheid

Behandeling

Preventie



Stewart (2015)

Bartels (2015)



Brown et al., 2017



VOORBEELDEN BUITENLAND



VOORBEELDEN NEDERLAND



Multidisciplinaire leefstijl-bevorderende behandeling



Deenik et al., 2018; Deenik et al., 2018; Deenik et al., 2018 (in review)



IMPLEMENTATIE

CULTUURVERANDERING



Brown et al., 2017



SUCCESSEN

✓ Resultaten zichtbaar

✓ Persoonlijke voordelen

✓ Regelmatiger dag/nacht ritme & gezonder eten

✓ Aanpak met team

✓ Samen doen: sociale steun & contact groepsgenoten

✓ Mee doen verpleegkundigen en behandelaren

Deenik et al., 2018 (in progress)



VERBETERPUNTEN

➢ Zorg op maat

➢ Persoonlijker maken (mogelijkheden, benaderwijze en perspectief patiënt)

➢ Voorbereiding verlaten groep
➢ Ondersteuning inhoudelijk (bijv. handvatten voor leefstijl op maat)

➢ Ondersteuning organisatie

➢ Bekrachtiging management
➢ Coördinator
➢ (Paramedische) ondersteuning
➢ Eenduidig beleid binnen teams en zorgomgeving

Deenik et al., 2018 (in progress)



WAT MOETEN/KUNNEN WE ERMEE IN DE DAGELIJKSE 
BEHANDELING?



Cultuurverandering
• Erkenning & prioriteit
• Niet of maar hoe
• Kleine successen vieren (van niets naar iets)

Integratie – binnen huidige kaders al veel mogelijk!
• Start: ‘In hoeverre faciliteren we op dit moment 

ongezonde leefgewoonten binnen onze zorg?’

Samenwerking
• Zowel binnen als buiten de instelling
• Expertise gebruiken
• Patiënt/cliënt, familie (indien mogelijk)



!TERUGKEREND PUNT!



CULTUURVERANDERING
DE UITDAGING VOOR ELKE LAAG VAN DE ORGANISATIE 



Visie en prioritering
• Wat vinden/willen we?

• Staat het op de agenda? (niet of maar hoe?)

• Wat vinden/willen we?

• Eenduidigheid

Sturing Ondersteuning



(GESPREK OVER) EENDUIDIGHEID

Wat is 
verantwoorde

zorg?

Voorbeeldfunctie?

Rol leefstijl in de 
behandeling?

Eigen regie vs. 
drang?

Wat mag je van 
patiënten

verwachten?

Betutteling? 
‘Afnemen?’



“Het herstel en de terugkeer dienen plaats te vinden in een omgeving die bevorderlijk is voor 

de gezondheid, het welzijn, het zelfrespect, de waardigheid en autonomie van de persoon en 

houden rekening met sekse- en leeftijd-specifieke behoeften.”

Rechten van mensen met een beperking

Strijd met recht op gezondheid als we de regie volledig bij patiënt/cliënt neerleggen?

VN Verdrag Handicap: https://www.mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap

https://www.mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap


Visie en prioritering
• Staat het op de agenda? (niet of maar hoe?)

• Wat vinden/willen we?

• Eenduidigheid

Sturing
• Verantwoordelijkheden

• Afspraken maken / evalueren

• Zo gaan we het doen

• Bijsturen in beide richtingen

Ondersteuning



Visie en prioritering
• Staat het op de agenda? (niet of maar hoe?)

• Wat vinden/willen we?

• Eenduidigheid

Sturing
• Verantwoordelijkheden

• Afspraken maken / evalueren

• Zo gaan we het doen

• Bijsturen in beide richtingen

Ondersteuning
• Ondersteunen teams, 

patiënten/cliënten en familie

• Verbinden & krachten bundelen

• Buiten instelling

• Lichamelijke gezondheid in beeld

• Kennis



STEUN BIJ INGESLAGEN WEG

• Erkenning status quo

• Steeds meer erkenning leefstijl als onderdeel van de zorg

• Toename onderzoek

• Richtlijn leefstijl bij EPA

• Richtlijn somatische screening bij EPA

• Nieuwe beweegrichtlijnen 2017
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