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Module Leefstijlinterventies 

Van verwijzen naar een interventie naar integraal onderdeel van het zorgproces: 

leefstijlgeneeskunde

• Hoe kun je intensieve leefstijlinterventies inzetten, zodat deze leiden tot meer 

kwaliteit van leven en minder zorggebruik?

• We laten zien wat de mogelijkheden zijn die leiden tot snellere 

gedragsverandering bij de patiënt. Wat kan jou helpen?



Praktijkgericht 
Persoonsgerichte zorg  

PoZoB inspireert. Bepaal als team je ambitie.

Waar ga je voor?

PoZoB laat oplossingen zien. Maak als team een keuze.

Hoe organiseer je het? 

Zoals dat het beste past bij jouw praktijk. PoZoB ondersteunt.



Persoonsgerichte zorg

• 2019: 290 verwijzingen LSC, 8045 verwijzingen diëtist

• Leefstijlinterventies niet als ‘add-on’

• Combinatie met: andere vormen consultvoering (jaargesprek, positieve 

gezondheid), e-health, zelfmeting bloeddruk en bloedglucose

• Gepersonaliseerde zorg: groep, individueel, e-health

• Werk samen als team in de praktijk, bepaal met elkaar je keuze!

• Ter inspiratie: de leefstijlquiz



Leefstijlquiz



Vraag 1

Stel: er zijn in jouw praktijk 100 mensen met DM2, die geen insuline 

gebruiken. Het lukt al deze mensen om blijvend 15 kg af te vallen.

Hoeveel van deze mensen hebben na een jaar geen diabetes meer?

1. 25%

2. 50%

3. 75%

4. 85%



DM2: afvallen weegt het zwaarst

Lean MEJ et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. 
Lancet 2017

- diabetesduur <6 jaar
- geen insuline
- in eerste lijn



Vraag 2

Hoeveel vermindert de sterfte na een cardiovasculair event bij een 

multimodale hartrevalidatie (verbetering meerdere leefstijlfactoren)?

1. 10%

2. 32%

3. 52%

4. 76% 

Multimodaal: ≥1 van voeding, beweging, stoppen met 
roken, psychosociale interventie



Vraag 2

52% reductie

Müller-Riemenschneider F et al. Effectiveness of nonpharmacological secondary prevention of 
coronary heart disease. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2010 Dec;17(6):688-700

Follow-up: 
1-5 jaar



Vraag 3 

NAFLD: Niet-alcoholische leververvetting
NASH: Niet-alcoholische leverontsteking



Vraag 3 

- 100% van de mensen met een BMI>30 heeft steatose van de lever

- 70% van de mensen met DM2 heeft steatose van de lever

Bij hoeveel % verbetert de steatose aanzienlijk bij 10% gewichtsverlies? 

1. 100%

2. 75%

3. 50%

4. 25%





Vraag 4 

Een goede behandeling van de bloeddruk en albuminurie is 

doorgaans NIET haalbaar zonder een matige zoutbeperking

1. Juist

2. Onjuist



Vraag 4

JUIST

• Zonder zoutbeperking is met medicatie doorgaans géén 

adequate behandeling van bloeddruk en eiwitverlies haalbaar

• Intensivering van medicatie kan weliswaar de bloeddruk 

verbeteren, maar leidt niet tot lager eiwitverlies en niet tot betere 

langetermijn uitkomsten



Vraag 5 

In Nederland roken er nu nog 3,5 miljoen mensen.

Hoeveel van hen zullen overlijden aan de gevolgen van het roken?

1. 0,5 miljoen

2. 1 miljoen

3. 2 miljoen

4. 3 miljoen



Roken

Van de 3,5 miljoen rokers zullen er 2 miljoen aan de 

gevolgen van het roken overlijden

Elke sigaret bekort het leven met 28 minuten

Rokers leven gemiddeld 10 jaar korter dan niet-rokers



Mannen: min 9,6 jaar  Vrouwen: min 10,1 jaar 

Banks et al. Tobacco smoking and all-cause mortality in a large Australian cohort study: findings 
from a mature epidemic with current low smoking prevalence. BMC Medicine 2015



Stoppen met roken

• Een eenmalig advies heeft wel degelijk zin

• Hulpmiddelen vanaf 1 januari 2020 in basisverzekering, geen eigen risico

• Denk aan stop met roken op recept (resultaat in 2017: 82% gestopt!)

• Kijk op PoZoB-net voor info



Vraag 6 

In Nederland zijn er 281.000 mensen (1,7%) met een ernstige 

psychiatrische aandoening (EPA)*. De belangrijkste doodsoorzaak 

bij hen is:

1. Suïcide

2. Hart- en vaatziekten

3. Kanker

4. Verkeersongevallen

EPA: ernstige psychiatrische aandoening, bijv. schizofrenie, bipolaire stoornis 



Hart- en vaatziekten bij EPA grootste doodsoorzaak

EPA: Ernstige psychiatrische aandoening    RR: relatieve risico

FORS VERLAAGDE LEVENSVERWACHTING: MIN 15-20 JAAR

- HVZ: 35%
- Suïcide: 5,4% van de vrouwen en 9,6% van de mannen



Vraag 7 

Voor dementie zijn de top 5 risicofactoren op middelbare en oudere 

leeftijd: gehoorbeperking, roken, somberte, fysieke inactiviteit en 

sociale isolatie. 

Een gedeeltelijke verbetering van deze risicofactoren vermindert de 

incidentie van dementie in Nederland met:

1.   1000 mensen per jaar

2.   2000 mensen per jaar

3.   3000 mensen per jaar

4.   5000 mensen per jaar



Vraag 7

Geprojecteerd op de Nederlandse situatie betekent dat met een 

voorzichtige schatting een afname van vijfduizend nieuwe 

patiënten per jaar en een besparing die op termijn kan oplopen tot 

2 miljard euro per jaar.

ONDERTEKEND DOOR 67 ZORGPROFESSIONALS



Highlights leefstijl

• Na ≥15 kg afvallen is bij 86% de DM2 verdwenen

• Multimodale hartrevalidatie geeft 52% minder kans op overlijden

• Na ≥10% gewichtsverlies treedt bij 100% van de mensen een sterke 

verbetering op bij leververvetting (NAFLD)

• Zonder matige zoutbeperking is een goede behandeling van de bloeddruk

en albuminurie doorgaans NIET haalbaar

• Rokers leven gemiddeld 10 jaar korter dan niet-rokers

• Kans op vroegtijdig overlijden is bij iemand met een ernstige 

psychiatrische aandoening 2,5x verhoogd en bij depressie 1,7x verhoogd

• Gedeeltelijke verbetering van de top 5 risicofactoren voor dementie

(gehoorbeperking, roken, somberte, fysieke inactiviteit en sociale isolatie) 

vermindert de incidentie van dementie met meer dan 20%

Bron: Wetenschappelijk bewijs voor leefstijlgeneeskunde, Lifestyle4health, 2019



De patiënt en de zorgverlener aan het woord



Leefstijl in de praktijk



CooL

Healthy Life = CooL + beweegcoach (gemeente)
+ positieve gezondheid (provincie)



CooL

Healthy Life = CooL + beweegcoach (gemeente)
+ positieve gezondheid (provincie)

- BMI >25 en astma/COPD,  
DM2 of hart- en vaatziekten of 
een verhoogd risico hierop

- BMI >30
- Groep, leefstijlcoach



Keer Diabetes2 Om



Keer Diabetes2 Om

- Gebruik glucoseverlagende medicatie
- BMI >25 en/of vergrote buikomvang
- Start in groep
- Extern



Demedicaliseren bij DM2



Demedicaliseren bij DM2

- POH/DVK, HA en diëtist

- Korte scholing vooraf

- Handleiding

- Behandeling met orale bloedglucose verlagende 

middelen, GLP-1-receptoragonisten en/of insuline 

- Meeste effect te verwachten bij BMI >25

- Individueel, in eigen praktijk



Supermarktrondleiding/zoutworkshop



Supermarktrondleiding/zoutworkshop

• Kleine groep (5-8)

• Met diëtist 

• Eigen supermarkt

• Groep (max. 12)

• Met diëtist

• ‘zout’ staat centraal



Minddistrict



Minddistrict

• Modules over:

- Voeding

- Beweging

- Stress

- Slapen

• Individueel, op computer



De markt op!!


