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Doodsoorzaken bij patiënten met schizofrenie in USA



“The heart truth”



Mogelijke oorzakelijke verbanden met vroegtijdig overlijden ten gevolge van 
vermijdbare chronische aandoeningen

Psychiatrische aandoening

Socio-economische status

Ongezonde levensstijl

Psychopharmaca

Stigma en discriminatie
Diagnostisch 

overschaduwen

Slechtere risicoscreening, 
preventie en management 

Uitgestelde behandeling

Vroeg-
tijdige
sterfte



Overmatig roken

Alcohol
Middelenmisbruik

Ongezonde eetgewoonten

Sedentaire levensstijl –
Gebrek aan lichaamsbeweging



Fysieke activiteit en sedentair gedrag bij patiënten met ernstige psychiatrische 
aandoeningen

- -5min/dag           -10 min/dag -60min/dag ? +3 uren/dag

Vancampfort D, e.a. (2017). Sedentary behavior and physical activity levels in people with schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder: a global systematic review and meta-analysis.

World Psychiatry 16(3), 305-15.

Een 1.5 maal verhoogd risico om niet te voldoen aan de gezondheidsnormen.





Ekelund U, e.a. (2016). Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women.

Lancet 388(10051), 1302-10.

“Even very high levels of moderate intensity physical activity 
(ie, about 60–75 min per day) do not eliminate the increased 

risk associated with high TV-viewing time (5h/day)” 

Welke strategie volgen? Een tweesporenbeleid

Sedentair gedrag 

onderbreken

Fysieke activiteit 

stimuleren







1. Gemiddeld hoeveel dagen per week ben je fysiek actief aan matige tot  hoge intensiteit waarbij je hartslag 

en ademhalingsfrequentie stijgt ten gevolge van de inspanning?

2. Op deze dagen; hoeveel minuten ben je gemiddeld fysiek actief aan deze intensiteit?

Vermenigvuldig (1) met (2).

Indien 150 minuten of meer dan voldoet men aan de beweegnorm.

Is er een verschil in cardio-metabole risico’s tussen diegenen die voldoen en niet voldoen aan de beweegnorm?



Niet versus wel voldoen aan de beweegnorm 150 min/week Relatieve Risico

BMI (≥25 versus <25) 1.67*

Abdominale obesitas (ja vs. neen)

• ♂ middelomtrek ≥102 cm

• ♀ middelomtrek ≥88 cm

1.83*

Hypertensie (ja vs. neen)

• ≥130 / 80 mmHg of medicatie

4.65*

Dyslipidemie (ja vs. neen)

• triclyderiden ≥150 mg/dl of medicatie

of

• HDL-cholesterol: ♂<40mg/dl / ♀<50mg/dl of medicatie

1.07

Hyperglycemie (ja vs. neen)

• ≥100 mg/dl of medicatie

2.88*

Metabool syndroom (ja vs. neen) 2.99*

* significant: P<0.05

Voldoen aan de beweegnorm als vitaal teken

• n=100 waarvan 36 vrouwen



World Health Organization Quality of Life Assessment brief version (WHOQoL-BREF)

Is er een verschil in kwaliteit van leven tussen diegenen die voldoen en niet voldoen aan de beweegnorm?



Variable Voldoet aan de 

beweegnorm

Voldoet niet aan de 

beweegnorm

P

Fysieke kwaliteit van leven 71.4±13.7 50.3±12.2 <0.001*

Psychische kwaliteit van leven 70.3±15.8 49.6±15.9 <0.001*

Sociale kwaliteit van leven 58.0±19.5 41.4±20.9 <0.001*

* significant: P<0.05

Voldoen aan de beweegnorm geassocieerd met betere levenskwaliteit

• n=109 waarvan 36 vrouwen, gemiddelde leeftijd=34 jaar

• Score op 0-100 schaal.

• Des te hoger de score des te beter de zelf-gerapporteerde kwaliteit van leven



Kan de zelfdeterminatietheorie het voldoen aan en volhouden van de beweegnorm verklaren bij
personen met een ernstige psychiatrische aandoening?

Kan de zelfdeterminatietheorie verklaren in welk stadium van gedragsverandering t.a.v. de 
beweegnorm personen met een ernstige psychiatrische aandoening zich bevinden?



“Ik moet van mijn 
psychomotorisch 

therapeut,...”

Externe regulatie

“Zoniet voel ik mij 
schuldig / schaam ik mij / 

ben ik een nietsnut,...”

Externe verwachtingen 
Beloningen

Straffen

Interne verwachtingen
Schaamte 

Schuld
Zelfwaarde

Geïntrojecteerde 
regulatie

“Zo bereik ik wat ik wil in 
het leven,...”

(gezondheid, sociaal, ...)

Persoonlijke relevantie
Zinvol

Geïdentificeerde 
en geïntegreerde 

regulatie

Intrinsieke motivatie

“Ik doe het graag”

Plezier
Passie

Interesse
Uitdaging

Gecontroleerde motivatie Zelfgedetermineerde motivatie

Zelfdeterminatietheorie



REGULATIE FYSIEKE ACTIVITEIT
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1 Ik ben fysiek actief omdat anderen vinden dat ik dat moet doen. 0 1 2 3 4

2 Ik voel me schuldig als ik niet fysiek actief ben. 0 1 2 3 4

3 Ik waardeer de voordelen van fysieke activiteit. 0 1 2 3 4

4 Ik ben fysiek actief omdat ik dat leuk vind. 0 1 2 3 4

5 Ik zie niet in waarom ik zou bewegen. 0 1 2 3 4

6
Ik neem deel aan bewegingsactiviteiten omdat mijn vrienden/familie/partner 

zeggen dat ik dat moet doen
0 1 2 3 4

7 Ik schaam me wanneer ik niet fysiek actief ben geweest. 0 1 2 3 4

8 Ik vind het belangrijk om regelmatig te bewegen. 0 1 2 3 4

9 Ik zie niet in waarom ik moeite zou moeten doen om fysiek actief te zijn. 0 1 2 3 4

10 Ik geniet van fysiek actief zijn. 0 1 2 3 4

11
Ik ben fysiek actief omdat anderen niet blij zullen zijn wanneer ik het niet 

doe.
0 1 2 3 4

12 Ik zie het nut niet in van beweging. 0 1 2 3 4

13
Ik voel me een mislukkeling wanneer ik gedurende een tijdje niet heb 

bewogen.
0 1 2 3 4

14 Ik vind het belangrijk om een inspanning te doen om regelmatig te bewegen. 0 1 2 3 4

15 Ik vind bewegen aangenaam. 0 1 2 3 4

16
Ik voel dat mijn vrienden/familie/partner mij onder druk zetten om te 

bewegen.
0 1 2 3 4

17 Ik word onrustig als ik niet regelmatig beweeg. 0 1 2 3 4

18 Ik vind plezier en voldoening in fysieke activiteiten. 0 1 2 3 4

19 Ik vind dat fysieke actief zijn tijdsverspilling is. 0 1 2 3 4



Beweegnorm binnen de stadia van gedragsverandering





Deelnemers (n=294)

Variabelen GEM±SD of aantal 
(%)

Leeftijd (jaren) 43.6±13.6 

Body mass index 26.2±4.9 

Schizofrenie 129 (43,9%)

Bipolaire stoornis 69 (23,5%)

Majeure depressieve stoornis 96 (32,6%)

Ambulante patiënten 68 (55,7%)

Totale wandeltijd (min/week) aan de hand van de IPAQ 173.0±145.4

Totale tijd fysiek actief aan matige intensiteit (min/week) aan de hand van de IPAQ 81.4±113.0 

Totale tijd fysiek actief aan hoge intensiteit (min/week) aan de hand van de IPAQ 37.2±71.0



Resultaten (1/3)



Resultaten (2/3)

In eerdere stadia: meer amotivatie
In later stadia: meer geïdentificeerde en intrinsieke motivatie

Meer intrinsieke motivatie in de onderhouds- versus actiefase



• Er waren geen significante verschillen:

• tussen mannen en vrouwen

• tussen opgenomen en niet opgenomen patiënten

Allen hebben dezelfde zorg/aanpak nodig!

Resultaten (3/3)



ZDT

Motiverende 
gespreksvoering

• Er zijn echter geen concrete recepten die garantie op 

succes bieden.

• Ons onderzoek toont aan dat het stimuleren van 

autonome motivatie handvatten kan bieden om het 

volhouden van de beweegnorm te verklaren!

• Externe druk helpt niet om de beweegnormen ook op 

lange termijn vol te houden.

• De ingrediënten zijn gekend: het is aan de 

zorgverstrekker om er mee aan de slag te gaan.

Wat zijn nu de praktische implicaties? (1/2)

Stadia 
gedragsverandering



“There is nothing more practical 

than a good theory.”

Kurt Lewin

1952

Wat zijn nu de praktische implicaties? (2/2)



Behoefte aan 
Autonomie

Behoefte aan 
verBondenheid

Behoefte aan 
Competentie

A B C

(1) Zelf aan de basis 
liggen van je eigen 

gedrag
(2) Een gevoel van 

psychologische 
vrijheid en keuze 
ervaren bij het 

uitvoeren van een 
activiteit.

(3) Jezelf kunnen zijn

(1) Het zich op een 
betekenisvolle manier 

verbonden voelen 
met anderen.

(2) Het zich opgenomen 
voelen in een breder 

sociaal netwerk.

(1) Succes ervaren.
(2) Zich bekwaam voelen 

om een gewenst 
resultaat neer te 
kunnen zetten.

Noodondersteunende coaching: de psychologische basisbehoeften 



A B C

Autonomie-
ondersteuning

Betrokkenheid Structuur

(1) Geen controlerend 
taalgebruik

(2) Stimuleren van 
eigen input 

initiatief

(1) Oprechte 
betrokkenheid

(2) Empathie
(3) Respect

(4) Luisterhouding

(1) Stadia van 
gedragsverandering

(2) 5A model

Noodondersteunende coaching: de psychologische basisbehoeften 



Voorbeschouwing

Overdenking

Beslissing

Actieve verandering

Uitlokken van 
verandertaal

Informeren

Onderhandelen

- Open vragen stellen
- Reflecteren
- Bevestigen
- Samenvatten

- Beweegnormen
- Voordelen
- Omgaan met terugval

- Voor- en nadelen
- Keuzemogelijkheden
- Beslissing ligt bij de patiënt



Het 5-A model

Assess - Beoordeel of je patiënt voldoet aan de beweegnorm.

- Ga de gezondheidsrisico’s na.

Advise - Bespreek de gezondheidsvoordelen

- Bespreek de beweegnormen: FITT principes (frequentie, intensiteit, type, en tijd).

Agree - Kom overeen aangaande de doelen en stel een actieplan op. 

Assist - Assisteer in het overkomen van barrieres: mentaal contrasteren

Arrange - Zorg voor follow-up, feedback en ondersteuning waar nodig. 

- Link de patient met bestaande initiatieven: “Bewegen op verwijzing”.



5A model: Beoordeel of de patiënt voldoet aan de beweegnorm (1/3)

1. Nood aan een multidisciplinaire aanpak
2. Nood aan een gefaseerde aanpak

Fysieke activiteit als een “vitale functie”…



5A model: Beoordeel of de patiënt voldoet aan de beweegnorm (2/3)

1. Gemiddeld hoeveel dagen per week ben je fysiek actief aan matige tot  hoge 
intensiteit waarbij je hartslag en ademhalingsfrequentie stijgt ten gevolge van de 
inspanning?

2. Op deze dagen; hoeveel minuten ben je gemiddeld fysiek actief aan deze 
intensiteit?

Vermenigvuldig (1) met (2).

Indien 150 minuten of meer dan voldoet men aan de beweegnorm.

Fysieke activiteit als een “vitale functie”…



5A model: Beoordeel of de patiënt voldoet aan de beweegnorm (3/3)



5A model: Ga de gezondheidsrisico’s na: Physical Activity Readiness Questionnaire  
(15-69j)



5A model: Bespreek de beweegnormen… of beter… de beweegIDEALEN

Het ideaal



5A model: Kom overeen aangaande de doelen (1/3)



• In eerste instantie is het proces van “meer” bewegen “dan men deed” het belangrijkste:

• “Je best doen”.

• “Probeer zo actief mogelijk te zijn dan je zelf kan.”

• In twee instantie gewoon worden aan de complexiteit van meer bewegen: hoe van start gaan, hoe omgaan met 
barrières, de tegenslagen, hoe de draad opnemen bij terugval.

• Pas daarna denken aan het ideaal, maar dan nog…

5A model: Kom overeen aangaande de doelen (2/3)



• Enkel doelstellingen met een termijn van 1 week (zoals de beweegnorm van 150 min per week) zijn niet effectief 
terwijl het elke dag opnieuw formuleren van een dag-doelstelling of een combinatie van dag- en week-
doelstellingen dat wel is.

5A model: Kom overeen aangaande de doelen (3/3)



5A model: Assisteer in het omgaan met barrières



• Fantaseren over de gewenste toekomst + visualiseren van obstakels die op de weg naar dat doel liggen. 

• Men visualiseert eerst de gewenste toekomst en daarna de obstakels. 

• Mentaal contrasteren leidt alleen tot energie voor actie wanneer het individu de gewenste toekomst als 
realistisch en haalbaar ziet. 

Mentaal contrasteren (1/3)



• Mentaal contrasteren werkt nog beter wanneer het wordt gecombineerd met een techniek 
die implementatie-intenties heet (soms ook ”als-dan planning” genoemd). 

• Implementatie-intenties = duidelijke afspraken met jezelf om je op een bepaalde, doelgerichte manier te 
gedragen in een specifieke, uitdagende situatie (het omgaan met een obstakel dus). 

“Als X gebeurt, doe ik Y.” 

• De combinatie van de technieken mentaal contrasteren en implementatie-intenties heeft de naam WOOP 
gekregen, die staat voor:

Wish

Outcome

Obstacle,

Plan 

Mentaal contrasteren (2/3)



• De beweeg-wens van de dag:                   15 minuten wandelen in het bos in de avond.

_____________________________________________
• De beste uitkomst /outcome :                          Ik voel me ontspannen en pieker niet.

_____________________________________________

______________________      __
(Wanneer en waar)  

_____________________________________________• Een mogelijk obstakel:                                                         Ik heb geen zin. 

• Een preventieplan:  

Als ik om 7h nog steeds geen zin heb  dan zeg ik toch tegen mezelf dat ik ga, neem m’n wandelschoenen en vertrek.                      
____ _______________________________________                               _

(Gedrag)

Mentaal contrasteren (2/2)



Joggen, 2*week 

informatie: belang van bewegen + 
voorbereiden op moeilijkheden die zich 
kunnen voordoen

krijgen reminders voor elke jogsessie



5A model: Link met bestaande initiatieven



In een notendop



• Alleen met een verwijsbrief (zie https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing) van een arts 
komt men in aanmerking voor “Bewegen op Verwijzing”. 

• Wanneer krijgt men een verwijsbrief?

• Als men minder dan 30 minuten per dag beweegt

• Als men dagelijks urenlang ononderbroken zit

• Bewegen op Verwijzing richt zich o.a. vooral op mensen met volgende gezondheidsrisico’s:

• overgewicht, prediabetes of metabool syndroom, suikerziekte types 1 en 2

• hoge bloeddruk, vernauwing van de kransslagaderen,  beroerte hartfalen, ritmestoornissen,  hart- en 
vaatziekten, astma of andere longziekten

• valrisico bij ouderen, botontkalking

• artrose, artritis

• dementie, stress, angststoornis, depressie, burn-out, psychosomatische klachten en slaapproblemen

• chronische-vermoeidheidssyndroom

Wie komt in aanmerking?

https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing


• Bewegen op Verwijzing werkt met een puntensysteem. 

• Een patiënt krijgt 84 punten per jaar voor coaching tegen een voordelig tarief. En dat gedurende 2 
kalenderjaren. 

• Men kiest zelf hoe die punten gebruikt worden.

• Persoonlijke begeleiding: 3 punten per kwartier = 12 punten per uur = 7 uur persoonlijke coaching per jaar

• Groepsbegeleiding: 1 punt per kwartier = 4 punten per uur = 21 uur groepscoaching per jaar

• Zijn de punten op? 

• Dan kun je men nog wel naar de coach, maar dan betaalt men het volledige tarief. 

• De coach beweegt niet mee, de coaching zijn ondersteunende / motiverende gesprekken.

Wat mag je verwachten?



Het kostenplaatje?

De tarieven verschillen per regio. Dit zijn de max. persoonlijke bedragen.



Pilootproject Leuven

Redenen van doorverwijzing?



Pilootproject Leuven

Outcome?



Zoek partners in Sint-Niklaas en dien een project in!

Gun je patiënten voor volgend jaar een mooi 
cadeau en dien een “Bewegen op Verwijzing” 

project in:

https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen
-op-verwijzing/bewegen-op-verwijzing-aanvraag-

indienen

- Elke organisatie kan een projectaanvraag indienen!

- Per zorgregio niveau kleine stad starten men één Bewegen op Verwijzing-project op. 

- Een project zich richt op minstens 25 procent van de inwoners van de zorgregio: lokale bestuur, de 

huisartsenkring, gezondheids- en welzijnszorg, aanbieders van een laagdrempelig beweegaanbod, 

organisaties die kwetsbare groepen bereiken mee betrekken.

https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bewegen-op-verwijzing-aanvraag-indienen

