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Samenvatting
Inleiding Werken aan leefstijlveranderingen krijgt bin-
nen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) steeds meer
aandacht. Toch worden leefstijlinterventies nog maar
weinig toegepast en richten deze zich vaak op één
leefstijlaspect, terwijl een gecombineerd programma
de effectiviteit mogelijk vergroot. Wij ontwikkelden
een twaalf weken durende, gecombineerde leefstijlin-
terventie (GLI-GGZ), met aandacht voor voeding, be-
weging en ontspanning. We hebben onderzoek ge-
daan naar de haalbaarheid van GLI-GGZ bij patiën-
ten met een stemmings- en/of angststoornis, en naar
gedragsverandering en voorlopige effecten op symp-
tomen, welzijn en geluk.
Methode Negen deelnemers werkten in twaalf weke-
lijkse begeleide bijeenkomsten van 2,5 uur door mid-
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del van informatie, registratie en toepassing aan leef-
stijlveranderingen op het gebied van voeding, bewe-
ging en ontspanning. Gedurende GLI-GGZ vulden
ze viermaal vragenlijsten in over psychische klachten,
welzijn, voeding, beweging en ontspanning.
Resultaten GLI-GGZ lijkt haalbaar en deelnemers lij-
ken hun gedrag daadwerkelijk te veranderen. Er is
gedurende de interventie ook een afname van angst-,
stemmings- en stressklachten, en een toename van
geluks- en welzijnsgevoel.
Conclusie Deze positieve resultaten geven aanlei-
ding om verder onderzoek te doen naar GLI-GGZ als
nieuwe behandelmethode.

Trefwoorden leefstijl · gedragsverandering ·
stemmingsstoornis · angststoornis · gecombineerde
leefstijlinterventie

The feasibility of a combined lifestyle
intervention (CLI-MHC) for mood and/or anxiety
disorders

Abstract
Background There is an increasing interest for work-
ing on lifestyle change in mental healthcare (MHC).
Still, using lifestyle changes for disease management
is often overlooked and existing interventions are lim-
ited to one lifestyle aspect, while a combination could
increase the effects. We developed a twelve-week
Combined Lifestyle Intervention (CLI-MHC) focusing
on physical activity, relaxation and nutrition. We ex-
amined the feasibility of CLI-MHC for patients with
a mood and/or anxiety disorder, as well as behav-
ioral change and preliminary effects on symptoms,
wellbeing and happiness.
Method During 12 weekly 2.5-hour guided meetings,
nine participants worked on lifestyle changes in the
domains of physical activity, relaxation and nutrition,
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by means of information, registration and application.
The participants answered questionnaires on mental
health complaints, wellbeing, diet, physical activity
and relaxation, four times in total.
Results CLI-MHC seems feasible, and participants
were able to change their behavior within the inter-
vention. The preliminary results show a decrease in
anxiety, mood disturbances, and stress complaints,
and an increase in feelings on wellbeing and happi-
ness.
Conclusion These positive findings justify further in-
vestigation on CLI-MHC as a novel treatment option.

Keywords Lifestyle · Behavioral change · Mood
disorder · Anxiety disorder · Combined lifestyle
intervention

Inleiding

Er is een toenemende interesse in de toepassing van
leefstijl in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) [1].
Deze hangt onder meer samen met het toenemende
besef dat de somatische gezondheid van mensen met
een psychische aandoening te weinig aandacht krijgt.
De levensverwachting bij mensen met ernstige psy-
chische aandoeningen (EPA) is tien tot twintig jaar
lager [2]. Dit hangt samen met de aandoening zelf, in
combinatie met een ongezonde leefstijl en bijwerkin-
gen van psychofarmaca. Mensen met EPA doen vaak
weinig aan lichaamsbeweging [3]. Ten opzichte van
de algemene bevolking eten mensen met EPA gemid-
deld meer vet en suiker, weinig groenten, fruit, vis en
vezels, en een hoger percentage van deze groep rookt
en gebruikt alcohol of drugs [4]. Uit een enquête van
het Landelijk PlatformGGz uit 2015 bleek dat 72% van
de patiënten in de ggz nog nooit advies of behande-
ling had gekregen over hun lichamelijke gezondheid
of een gezondere leefstijl.

Recente publicaties over leefstijlinterventies bij
mensen met EPA in een klinische setting laten een
statistisch significante vermindering van buikomvang
en gewichtsdaling, een toename in het sociaal-maat-
schappelijk functioneren en de kwaliteit van leven, en
minder medicatiegebruik zien [4]. Enkelvoudige inter-
venties als running therapy, relaxatie en mindfulness
raken steeds meer ingeburgerd, maar gecombineerde
leefstijlinterventies worden in de ggz nog weinig toe-
gepast [5], ondanks aanwijzingen dat deze mogelijk
effectiever zijn [6–8].

Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Len-
tis is in 2007 gestart met een gecombineerde leef-
stijlinterventie (GLI-GGZ) [5, 9]. In 2016 is GLI-GGZ
door middel van het Lentis-leefstijlproject succesvol
uitgebreid naar de hele organisatie en worden zo-
wel patiënten als medewerkers getraind in een ge-
zondere leefstijl. Dit pilotonderzoek richt zich op de
haalbaarheid van GLI-GGZ, met een focus op voe-
ding, beweging en ontspanning, bij patiënten met een
ernstige, chronische en/of recidiverende stemmings-

en/of angststoornis. Daarnaast worden gedragsveran-
deringen en voorlopige effecten op symptomen, wel-
zijn en geluk in kaart gebracht.

Methode

Deelnemers

Het doel was om zo’n tien tot twaalf patiënten te inclu-
deren. Patiënten werden geworven binnen de afdelin-
gen CIP, PsyQ depressie en PsyQ angst van ggz-aan-
bieder Lentis. Informatie over het programma werd
via posters en flyers in de wachtkamers en via de web-
site van het CIP verspreid. Patiënten konden zich bij
hun vaste behandelaar vrijwillig opgeven voor deel-
name aan de GLI-GGZ. De managers behandelzaken
van de genoemde zorgteams werden gemaild met de
vraag hun collega’s te informeren over het onderzoek.
Inclusiecriteria waren: 1) ernstige, chronische en/of
recidiverende angst- of stemmingsstoornis als hoofd-
of nevendiagnose (DSM-IV) en 2) een leeftijd tussen
de 18 en 65 jaar. Exclusiecriteria waren: 1) momen-
teel deelname aan een andere leefstijlgroep, 2) onvol-
doende fysieke fitheid (zoals een blessure of familiaire
belasting met hart- en vaatziekten) of een interventie-
gevoelige aandoening (bijvoorbeeld een eetstoornis),
3) een onstabiele behandelfase (zoals ernstige suïci-
daliteit of een realiteitstoetsingsprobleem), 4) prak-
tisch niet in staat om een leefstijlprogramma te vol-
gen (geen toegang tot internet), 5) huisarts is niet in
staat of bereid tot monitoring van somatische gezond-
heid en somatische medicatie tijdens de training. Het
hebben van een sedentaire leefstijl was geen exclusie-
criterium.

De leefstijlcoach vroeg naar de lichamelijke ge-
zondheid, het medicatiegebruik, familiaire aandoe-
ningen en aandoeningen die de interventie konden
belemmeren (een eetstoornis, hyperventilatie, een
blessure). Bij twijfel over voldoende lichamelijke
fitheid werd verwezen naar de verpleegkundig spe-
cialist. De somatische en psychiatrische informatie
werd tevens beoordeeld door de psychiater van CIP
(HJRH). De deelnemer nam de informatiebrief door
en ondertekende bij akkoord het toestemmingsfor-
mulier.

De METC oordeelde dat dit onderzoek niet binnen
de reikwijdte van deWMO valt (nummerM17.206719);
het betreft zorginnovatie.

Interventie

GLI-GGZ bestaat uit informatie over en toepassing
van leefstijlactiviteiten tijdens groepsbijeenkomsten
en een zelfstandig gedeelte (registratie en oefenenmet
leefstijlverandering). De twaalf wekelijkse groepsbij-
eenkomsten van 2,5 uur vinden plaats onder begelei-
ding van een leefstijlcoach/psycholoog en een senior
leefstijlonderzoeker met expertise op voedingsgebied.
De bijeenkomsten bestaan uit vier delen: een reflec-
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Tabel 1 Herhalende opbouw van de programmaonderdelen per bijeenkomst
bijeenkomst (week-
nummer)

reflectieronde
30min

beweging
30min

ontspanning
30min

voeding
60min

1-5-9 integreren in het dagelijks leven progressieve spierontspanning minder snelle suikers

2-6-10 duuractiviteit zelfhypnose en mildheidsmeditatie gezonde vetten

3-7-11 spierversterkende oefening bodyscan meer groenten, minder koolhydraat-
rijke producten

4-8-12

eigen ervaringen
delen

intervaltraining yoga wild-gevangen vette vis

Tabel 2 Meetinstrumenten
domein instrument items totaalscorespreiding meetmoment (week)

uitkomsten

depressieve symptomen Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) 9 0–27 0, 1, 6, 12

angstsymptomen Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) 7 0–21 0, 1, 6, 12

welzijn Flourishing Scale (FS) 8 8–56 0, 1, 6, 12

geluk Happiness Index (HI) 1 0–10 0, 1, 6, 12

somatische klachten Patient Health Questionnaire-15 (PHQ-15) 15 0–30 0, 1, 6, 12

ontspanning Perceived Stress Scale (PSS) 10 0–40 0, 1, 6, 12

gedragsverandering

beweging International Physical Activity Questionnaire – kort 7 n.v.t. 0, 1, 6, 12

voeding Voedingsvragenlijst (op te vragen bij de auteurs) 25 n.v.t. 0, 1, 6, 12

tieronde, beweging, ontspanning en voeding. Deze
elementen, met bijbehorende theorieën, oefenin-
gen en huiswerkopdrachten, zijn beschreven in het
werkboek dat iedere deelnemer krijgt en vormen de
leidraad van het zelfstandige gedeelte. Thuis wordt
dagelijks gewerkt aan leefstijlverandering door mid-
del van gestelde persoonlijke doelen en tijdens de
groepssessies worden de geoefende elementen geïn-
tegreerd. Leefstijlveranderingen worden geregistreerd
met behulp van dagelijks ingevulde dagboekjes. Het
programma kent een herhalende opbouw, zodat de
gedragsverandering in kan slijten (zie tab. 1). Om
tot duurzame gedragsverandering te komen, wordt
er gewerkt met een eigen methode die onder meer
gebaseerd is op de principes van gedragstherapie,
motiverende gespreksvoering, Kaizen (kleine stapjes),
het ‘stages of change’-model en oplossingsgerichtsge-
richt werken, met aandacht voor individuele kracht-
en steunbronnen [5].

Inhoud GLI-GGZ

Beweging De Nationale Norm Gezond Bewegen
(NNGB) geldt als (minimaal) streefdoel voor lichame-
lijke activiteit: ≥5 dagen per week ≥30 minuten matig
inspannende activiteit [10]. Daarnaast wordt gead-
viseerd om verschillende soorten fysieke inspanning
(conditioneel en krachtgericht) te oefenen [11]. De
activiteiten zijn gemakkelijk in het dagelijks leven te
integreren en vereisen geen speciaal (sport)materiaal.

Ontspanning De GLI-GGZ-groep kent vier ontspan-
ningsoefeningen (tab. 1), waarvan telkens één oefe-
ning tijdens de bijeenkomst onder begeleiding van

een leefstijlcoach werd uitgevoerd. Het advies is da-
gelijks ≥20min te oefenen.

Voeding Het voedingsadvies bestaat uit de algemene
adviezen van de gezondheidsraad, met daarbij extra
aandacht voor minder snelle suikers, meer gezonde
vetten en meer groenten (tab. 1; [12–14]). De theo-
rie achter de adviezen wordt uitgelegd aan de deel-
nemers. Iedere bijeenkomst worden samen gerechten
gegeten die de deelnemers zelf bereiden.

Onderzoeksontwerp en metingen

De haalbaarheid van de werving werd bekeken aan de
hand van de inclusie. De haalbaarheid van de inter-
ventie werd bekeken op basis van de (redenen voor)
drop-outs. Ook werd er gebruikgemaakt van gege-
vens uit een evaluatielijst met vragen over de erva-
ren kwaliteit van de interventie in zijn geheel en per
leefstijlaspect, en over het implementeren van het ge-
leerde in de thuisomgeving en in de toekomst (zie di-
gitaal aanvullende content 1). Ook de haalbaarheid
van de afgenomen vragenlijsten en de zelfregistratie
met behulp van dagboekjes werd hierin uitgevraagd.
Met een kleine groep (4 deelnemers) is vervolgens een
focusgroepinterview gehouden om dieper in te gaan
op punten die in de evaluatielijst naar voren kwamen.

Gedragsverandering en voorlopige effecten: de deel-
nemers vulden viermaal een serie vragenlijsten in
op de computer of smartphone: bij aanmelding
(voormeting), week 1 van de interventie (baseline),
week 6 (tussenmeting) en week 12 van de interventie
(eindmeting). Elk meetmoment werden vragenlijsten
over leefstijlaspecten, klachten en welzijn afgeno-
men (tab. 2). De deelnemers kregen een unieke
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Figuur 1 Voeding en be-
weging gemiddeld per me-
ting. *(Pseudo)graanpro-
ducten, peulvruchten en
aardappelen. **Zoetige
etenswaren en dranken.
***Exclusief een uitschie-
ter naar boven (een deelne-
mer die al veel bewoog en
als doel had om minder te
gaan bewegen)
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code en werden aangemeld in Roqua (www.roqua.
nl/research), een beveiligde webapplicatie waarin de
vragenlijsten beheerd werden.

Analyse

De voorlopige effecten werden beschreven aan de
hand van verschilscores op groepsniveau en daarbij
behorende standaarddeviaties (sd), en op basis van
het aantal deelnemers dat een stijging dan wel da-
ling liet zien. Daarbij werd gelet op veranderingen
tussen de voormeting en de baseline, die een ver-
dere daling of stijging tijdens de interventie zouden
kunnen verklaren. Tot slot werd de statistische sig-
nificantie onderzocht met behulp van een intention-
to-treat multilevel-analyse, vanwege de hiërarchische
structuur. De meetmomenten vinden plaats binnen
personen. Deze analyse is beschreven in digitaal
aanvullende content 4.

Resultaten

Haalbaarheid

Elf patiënten hebben zich aangemeld. Binnen enkele
weken was deze steekproef behaald. Eén patiënt over-
leed voor de start van de interventie door suïcide. Een
ander zag af van deelname. In totaal startten negen
deelnemers met de interventie. De gemiddelde leef-
tijd van deze groep was 44,7 jaar (sd= 9,1). De diagno-
ses waren recidiverende depressieve stoornis (n= 6),
angststoornis (n= 4), bipolaire stoornis (n= 1), afhan-
kelijkheid van cannabis (n=1). Drie deelnemers had-
den meerdere diagnoses. Bovendien hadden vijf deel-
nemers daarnaast een of meer comorbide persoon-
lijkheidsstoornissen. Na bijeenkomst twee stopte een
deelnemer omdat de psychische klachten te belem-
merend waren. Na bijeenkomst vijf zag een deelne-
mer af van het werken in groepsverband vanwege het
toenemen van angstklachten, maar deze ging wel zelf-
standig door (en bleef vragenlijsten invullen). Van de
overgebleven zeven deelnemers was de gemiddelde

aanwezigheid tijdens de twaalf bijeenkomsten 9 keer
(spreiding 7–11).

Zes deelnemers vulden de evaluatievragenlijst in.
Bijna iedereen gaf aan dat de intensiteit en duur van
het gehele programma, en de duur van de bijeen-
komsten precies goed waren (zie digitaal aanvullende
content 2). Voor de onderdelen beweging en ont-
spanning werden de duur en/of intensiteit van de
oefeningen voor bijna iedereen als precies goed er-
varen. De meeste deelnemers vonden het ook pret-
tig dat deze oefeningen in groepsverband werden ge-
daan. Thuis oefenen werd echter vaak als moeilijk
ervaren, vooral wat betreft de intervaltraining, spier-
versterkende oefeningen en meditatie. Uit het focus-
groepgesprek bleek dat het patiënten moeite kostte
om uit zichzelf tot activiteiten te komen. De deel-
nemers hadden tips om dit te verbeteren: meer ge-
bruikmaken van de groep om elkaar te stimuleren en
motiveren, een persoonlijk trainingsschema opstellen
tijdens een individueel gesprek met de trainer, en her-
inneringen ontvangen via sms. Het onderdeel voeding
was voor veel deelnemers te kort. Desondanks ging
het thuis oefenen hiermee bij de meeste mensen wel
gemakkelijk. Bijna iedereen ervoer dat er structureel
iets was veranderd en dat er voldoende handvatten
waren geboden op het gebied van beweging en voe-
ding. Wat betreft ontspanning verschilden de deel-
nemers meer. Niet iedereen had het gevoel door de
training meer vertrouwen te hebben gekregen in de
eigen steun- en krachtbronnen. Uit het focusgroepge-
sprek bleek dat dit onderdeel dan ook meer aan bod
zou mogen komen. Het onderdeel ‘delen van erva-
ringen’ zou uitgebreid mogen worden naar 60 minu-
ten, met meer oefeningen voor het vergroten van het
(zelf)vertrouwen. Iedereen vond de gecombineerde
aanpak van meerwaarde en bij alle deelnemers was
er enige tot veel verbetering in de ervaren kwaliteit
van leven. Voor sommige deelnemers was het invul-
len van de vragenlijst enigszins belastend. Het regi-
streren van leefstijl met behulp van dagboekjes was
voor bijna iedereen in zekere mate belastend. Uit het
focusgroepgesprek bleek dat drie deelnemers het dag-
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Tabel 3 Verschilscores ten opzichte van de eindmeting
meetmoment Flourishing scale

(welzijnsgevoel)
Happiness index
(geluksgevoel)

PSS
(stressklachten)

PHQ-9
(stemmingsklachten)

GAD-7
(angstklachten)

PHQ-15
(lichamelijke klachten)

gemiddelde verschilscore (sd)

voormeting –6,3 (7,8) –2,4 (1,7) 5,1 (4,4) 4,0 (7,4) 2,9 (5,8) 3,3 (3,5)

baseline –8,3 (10,2) –2,3 (1,5) 5,6 (6,3) 5,6 (6,4) 5,4 (2,4) 5,0 (3,4)

tussenmeting –2,9 (6,9) –1,4 (1,7) 1,5 (4,6) –0,3 (2,9) 1,0 (3,5) 3,1 (3,5)

eindmeting (referentie) 34,0 5,0 22,0 11,0 9,0 9,0

PSS Perceived Stress Scale, PHQ Patient Health Questionnaire, GAD Generalized Anxiety Disorder, sd standaarddeviatie

boekje toch motiverend en behulpzaam vonden. Het
belastende zat hem wat hen betreft voornamelijk in
het confronterende aspect.

Gedragsverandering

Het groepsgemiddelde voldeed op alle meetmomen-
ten aan de NNGB, maar dit kwam deels door een deel-
nemer die vanaf de start al veel meer bewoog dan de
anderen en juist als doel had gesteld minder te bewe-
gen. Deze deelnemer slaagde erin minder te bewegen
ten opzichte van de baselinemeting. Vijf van de ove-
rige zeven deelnemers lukte het meer te gaan bewe-
gen. De daling was voor deze deelnemers groter dan
de trend tijdens het voortraject (voormeting – base-
linemeting). Het groepsgemiddelde (exclusief de uit-
schieter naar boven) steeg in vergelijkingmet de voor-
en baselinemeting, en ook op de tussen- en eindme-
ting werd de beweegnorm gehaald (fig. 1).

Het advies om meer groente, fruit en verse onbe-
werkte vis te nuttigen, en minder snelle suikers en
koolhydraten, werd gemiddeld gezien bereikt. De in-
name van fruit en groente steeg voor vijf deelnemers
en bleef voor drie deelnemers gelijk. De stijging was
bij drie deelnemers groter dan een eventuele stij-
ging tussen voor- en baselinemeting. De inname van
verse vis steeg bij vijf deelnemers ten opzichte van de
baselinemeting en bleef bij de overige drie deelnemers
(waaronder één vegetariër) gelijk op de eindmeting.
De stijging was bij deze deelnemers groter dan de
trend in het voortraject. De inname van koolhydra-
ten (zowel de categorie met (pseudo)graanproducten,
peulvruchten en aardappelen, als de categorie met
snelle suikers en zoetigheid) lag bij alle deelnemers,
op één na, op de eindmeting lager dan op de baseline-
meting. De daling was bij vijf deelnemers voor beide
categorieën koolhydraten groter dan de trend vooraf-
gaand aan de training. De gedragsveranderingen op
bovenstaande gebieden zijn in fig. 1 samengevat in
groepsgemiddelden.

Voorlopige behandeleffecten

Tabel 3 beschrijft de verschilscores, met de bijbeho-
rende standaarddeviaties, ten opzichte van de eind-
meting. Een negatieve verschilscore betekent een toe-
name in positieve gevoelens of klachten en een posi-
tieve verschilscore wijst op een afname in positieve

gevoelens of klachten, omdat het eindpunt als refe-
rentie is gekozen.

Het welzijns- en geluksgevoel namen toe ten op-
zichte van de baselinemeting (tab. 3). Bij zeven van de
acht deelnemers was er een stijging van het welzijns-
gevoel (digitaal aanvullende content 3, figuur A) en
geluksgevoel (digitaal aanvullende content 3, figuur B)
zichtbaar op de eindmeting vergeleken met de base-
linemeting. Voor twee deelnemers was er al tussen
de voor- en baselinemeting sprake van een ingezette
trend die deze stijging zou kunnen verklaren. Het ver-
schil tussen de baseline en eindmeting was voor alle
vragenlijsten statistisch significant, zoals af te lezen is
aan de betrouwbaarheidsintervallen (digitaal aanvul-
lende content 4, tabel A).

De stress-, stemmings-, angst- en somatische
klachten namen bij de eindmeting af ten opzichte van
de baselinemeting (tab. 3). Bij zes deelnemers daalde
het stressniveau ten opzichte van de baselinemeting
en bij twee bleef deze gelijk (digitaal aanvullende
content 3, figuur C). De stemmingsklachten (digitaal
aanvullende content 3, figuur D) daalden voor zes
deelnemers en namen voor twee deelnemers vanaf
de baselinemeting toe. Angstklachten daalden voor
iedereen ten opzichte van de baselinemeting (digitaal
aanvullende content 3, figuur E). Deze daling was bij
iedereen groter dan de trend tijdens het voortraject.
Somatische klachten namen eveneens voor iedereen
af ten opzichte van de baselinemeting (digitaal aan-
vullende content 3, figuur F). Bij één deelnemer was
er tussen de voor- en baselinemeting sprake van een
ingezette trend die deze daling zou kunnen verklaren.
Het verschil tussen de baseline en eindmeting was
voor alle vragenlijsten statistisch significant (digitaal
aanvullende content 4).

Beschouwing

De GLI-GGZ lijkt haalbaar bij deze groep patiënten
met ernstige, chronische en/of recidiverende stem-
mings- en/of angststoornissen, zowel op het gebied
van de werving als dat van de interventie zelf. De
kleine aantallen, het werven op enkele afdelingen via
het teamoverleg en het feit dat HJRH als psychiater op
een van deze afdelingen werkzaam was, hebben het
proces vergemakkelijkt. De twee deelnemers die tij-
dens de interventie uitvielen, schreven dit toe aan een
toename van hun klachten, die hen te veel belemmer-
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den om deel te nemen aan de groepssessies. De deel-
nemers die de training afrondden, waren grotendeels
positief over de interventie. Wel hadden de meesten
van hen behoefte aan nog meer hulp bij het imple-
menteren van gedrag en het aanspreken van hulp en
krachtbronnen. Dit zou een negatieve invloed kun-
nen hebben op de bestendiging van het gedrag. Ver-
schillende onderzoeken laten zien dat het bestendi-
gen van gedragsverandering inderdaad moeilijk is [15,
16]. Desondanks lukte het de meeste deelnemers om
tijdens de interventie hun gedrag op de verschillende
domeinen te veranderen. Gemiddeld gingen de deel-
nemers meer bewegen. Individueel werd de meeste
winst behaald bij de deelnemers die voorafgaand aan
de interventie niet de norm haalden. Wat betreft voe-
ding lukte het de deelnemers gemiddeld gezien om
meer fruit, groente, verse (vette) vis te eten en min-
der koolhydraatrijke producten te nemen. De voorlo-
pige effectmetingen toonden ook een gunstig beeld.
Na twaalf weken was er een statistisch significante
afname van klachten op het gebied van stemming,
angst, somatiek en stress ten opzichte van de start,
en een statistisch significante toename van welzijn en
geluk. Bezien vanuit de individuele trajecten viel dit
meestal niet te verklaren op basis van een al ingezette
trend tijdens de voor- en baselinemeting.

Er zijn geen onderzoeken bekend waarin een ge-
combineerde leefstijlinterventie vergeleken wordt met
een enkelvoudige leefstijlinterventie in de ggz. Wel
gaven deelnemers tijdens de focusgroepevaluatie aan
dat ze het gecombineerde aanbod van GLI-GGZ als
een pluspunt hebben ervaren. Mogelijk werkt geïnte-
greerd beter omdat het meer vrijheid geeft om vooral
te werken aan aspecten waar op dat moment de
meeste motivatie voor is [8]. Ook speelt synergie tus-
sen leefstijlfactoren mogelijk een rol [7]. In Nederland
wordt daarom aanbevolen om leefstijlinterventies te
combineren [6, 17].

De GLI-GGZ is opgezet als transdiagnostische inter-
ventie en zou mogelijk ook goed kunnen worden toe-
gepast bij andere doelgroepen in de ggz. Er zijn col-
lega-onderzoekers die werken met vergelijkbare pro-
gramma’s voor patiënten met voornamelijk psychoti-
sche stoornissen [4]. Bij deze groep bleek een leefstijl-
interventie ook effectief. Wel was er sprake van ac-
centverschillen, zoals meer nadruk op activatie, naast
beweging en voeding. Ook is het voor te stellen dat be-
paalde patiëntgroepen (bijvoorbeeld mensen met au-
tismespectrumstoornissen of ernstigere eetstoornis-
sen) een andere aanpak nodig hebben en ook lasti-
ger mee kunnen doen met een heterogene patiënten-
groep zoals deze.

Het onderzoek had een aantal beperkingen, zoals
de beperkte omvang en het ontbreken van een con-
trolegroep. Dit maakt het aannemelijk dat de resulta-
ten van de preliminaire effectmetingen een vertekend
beeld geven. Tot slot ontbreekt een follow-upmeting,
waardoor er niet gekeken kon worden naar besten-

diging van leefstijlveranderingen en gezondheidsuit-
komsten op de lange termijn.

Conclusie

De positieve resultaten geven aanleiding om verder
onderzoek te doen naar GLI-GGZ als behandelme-
thode bij mensen met stemmings- en/of angststoor-
nissen, bijvoorbeeld in de vorm van een groter, geran-
domiseerd gecontroleerd onderzoek met een focus op
de bestendiging van gedragsverandering en langeter-
mijnuitkomsten. Tevens is er vervolgonderzoek nodig
naar de generaliseerbaarheid van de resultaten naar
andere doelgroepen in de ggz.
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is not included in the article’s Creative Commons licence and
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