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Therapeutische leefstijl
veranderingen

Bij trauma, angst en depressieve stoornissen
Dr. R. Hoenders, psychiater, onderzoeker,
manager, CIP, waarnemend opleider Lentis

Gezondheidszorg anno 2018
• Ondanks successen wordt niet iedereen beter
• Bijwerkingen medicatie en ingrepen
• Invloed zorgverzekeraars en politiek
• Kosten van zorg
• Managed care, marktdenken en zorgpaden
• Tijd- en regeldruk, bureaucratie en controles
• Reductionisme en zakelijkheid
• Therapeutische relatie onder druk
• Burn out onder hulpverleners

(1) reaffirms the importance of the relationship between
practitioner and patient,
(2) focuses on the whole person,
(3) is informed by evidence, and makes use of lifestyle
changes and all appropriate therapies, healthcare
professionals and disciplines
(4) to achieve optimal health and healing.
Consortium Academic Health Centers of North America; 2016
www.imconsortium.org
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IM in de GGz
• Therapeutische relatie weer centraal
• Focus op welzijn en gezondheid naast verminderen
(psycho)pathologie
• Brede aanpak met holistische visie
• Integreren van effectieve complementaire geneeswijzen en
leefstijl veranderingen, op basis van het ‘protocol voor
complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAG)’
Hoenders, HJR (2014) Integrated psychiatry; conceptual foundation, implementation and
effectiveness. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de medische
wetenschappen. Rijksuniversiteit Groningen.

CAG protocol
• Richtlijn met beslisboom
• Voor de veilig en verantwoorde toepassing van leefstijl,
complementaire en alternatieve geneeswijzen
• Gebaseerd op Nederlandse wetgeving
• Gedragsregels KNMG en beroepsverenigingen
• Uitspraken tuchtrechter
• Wetenschappelijk onderzoek
Hoenders HJR, Appelo MT, Van den Brink H, Hartogs BMA, De Jong JTVM (2011). The Dutch
complementary and alternative medicine (CAM) protocol. Journal of Alternative and Complementary
Medicine 17 (12), 1-5.
R Hoenders, CIP, Lentis
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Hoenders, HJR (2014) Integrated psychiatry; conceptual foundation, implementation and effectiveness.
Proefschrift ter verkrijging graad van doctor in medische wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
(RuG), H1, pagina 11
R Hoenders, CIP, Lentis
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IP in de praktijk
• 1. Reguliere diagnostiek
• 2. Bespreken alle behandelmogelijkheden met hun ‘level of evidence’ +
wensen patient + expertise behandelaar
• 3. CIP: regulier, leefstijl en complementair; met zorgpaden klacht, kracht
en proces
• 4. Verwijzing naar alternatieve therapeuten, die voldoen aan
kwaliteitscriteria
• 5. Continue evaluatie (ROM en ander onderzoek)

Hoenders HJR, Appelo MT & H Brink van den (2008). Integrale Psychiatrie in de praktijk; onderzoek
alles en behoud het goede. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 8, 9, 718-725.
R Hoenders, CIP, Lentis
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Leefstijl aanbod
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledig ingebed in zorgprogramma CIP
Mindfulness (pat, behandelaren en trainers)
Compassie training (pat, behandelaren en trainers)
Interpersoonlijke Mindfulness (behandelaren)
Verbindende communicatie (pat)
Yoga (RCT; ZonMw)
Stress reductie groep
Beweging: (hard)lopen
TLV pilot groep: voeding, beweging, relaxatie

Hoenders, HJR et al (2014) Leefstijl. In: Transdiagnostische factoren: theorie, onderbouwing en
behandeling. Heycop ten Ham, B van, Hulsbergen, M & Bohlmeijer E (red), Boom.
R Hoenders, CIP, Lentis
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Lifestyle and modern diseases;
Willett, 2002, Science.

NHS atlas of risk 2014

Zeer breed onderwerp
Voeding

Beweging
Social media

Ontspanning
Drugs

Financiën

Huishouding
Sociale contacten
Gamen TV computer
Roken
Slapen
Dagstructuur
Hobby’s
Huisdieren
Religie en spiritualiteit
Buitenlucht
Werk
Diëten
Milieu/toxines
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Gezondheidsraad, 2011
• Dagelijks 150-200 gram groente,
200 gram fruit en 30-40 gram vezels
• Per week twee porties vis (à 100-150 gram), waarvan ten
minste een portie vette vis.
• Beperkt gebruik van verzadigde vetzuren en van
gemakkelijk vergistbare suikers (max 7x)
• Maximaal 6 gram zout per dag.
• Max twee standaard glazen alcohol (mannen) of één
standaardglas (vrouwen) per dag
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Aanpassingen 2016
• Groente 200 -> 250 gram
• Wekelijks peulvruchten
• Dagelijks handjevol noten
• Zo weinig mogelijk ‘bewerkt’ voedsel
• 1x ipv 2x per week vette vis
• 3 koppen zwarte of groene thee
• Fruit ipv vruchtensap!
• Max 1 glas alcohol
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RCT naar voeding als additie

Voeding
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Scan J of Med Sci in Sports, 2013

R. Hoenders, CIP, Lentis

Hoe werkt dat?
• Psychologisch: zelfbeeld, coping, rumineren en negatieve gedachten,
sociale contacten, corrigerende ervaring, (Craft, 2004; Bodin, 2004;
Barbour, 2007)
• Fysiologisch: serotonine, kwaliteit slaap, endorfinen en noradrenaline
(Deslandes et al., 2009)
• ‘Muscular armor’ vermindert psychosomatische spanning) (Smith, 2000)
• Neurale factoren: meer hersen volume, doorbloeding, vascularisatie ->
cognitie (Erickson & Kramer, 2009),
• Tevens: meer neurogenese, synaptogenese, meer verbindingen en BDNF
(Cotman & Berchtold, 2002) en epigenetische effecten
R. Hoenders, CIP, Lentis
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De Vries, et al., 2016, BJPsych Open, 2, 366–372

R. Hoenders, CIP, Lentis
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Stress
• Een verzoek of eis vanuit ons zelf of de omgeving,
die de natuurlijke regulatie capaciteit overschrijdt
of dreigt te overschrijden (Koolhaas & McEwen, 2011)
• Stress bereidt ons voor op actie: fysiek en mentaal
• Acute stress is goed: helpt bij optimaal presteren:
- alerter
- cognities
- spiertonus
- hartslag
- energie mobilisatie

Sonia Lupien
• Don’t go NUTS!
• Novelty
• Unpredictable
• Threat to ego
• No Sense of control
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Chronische stress
• Disbalans PSZS en SZS
• Te vaak of teveel stress
• Niet meer terug baseline
• Verlies van veerkracht
• Uitputting
• Risico op burn-out
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GEVAARSYSTEEM

JAAGSYSTEEM

agressief, angstig, afkerig

gedreven, opgewonden, energiek

Zelfbescherming

Beloning

Vechten, vluchten,
verstijven

Willen, streven,
consumeren

SYMP.

PARASYMP.
Kalmering en
sociale verbinding
Zorgzaamheid en
vriendelijkheid

ZORGSYSTEEM
tevreden, veilig, verbonden

Naar Gilbert 2009

Neural Connections:

Cognitive-Emotional-Autonomic
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Autonome disregulatie
• PTSS, SOLK, …
• Kindling van stress systeem door:
• Problemen tijdens zwangerschap
• Onveilige hechting
• Trauma
• Overbelasting
• Structureel slaap tekort

Ornish, 1998, JAMA

R. Hoenders, CIP, Lentis

Ornish, 2005, J of Urology

R. Hoenders, CIP, Lentis
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Garcia-Toro, 2014

RCT, pat met depressie, n=80
• Allen kregen behandeling conform richtlijn
• Additief een leefstijl interventie
• Actieve groep uitgebreide uitleg over voeding, beweging, slaap en
zonlicht
• Controle groep, zeer beknopte gezonde adviezen
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Epigenetica

Neuroplasticity

Gut-brain-axis
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R Hoenders, CIP, Lentis
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R Hoenders, CIP, Lentis
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Geweldig….
• We weten nu hoeveel invloed leefstijl heeft
• Wat de voordelen zijn van gezond leven
• Op gezondheid en welzijn
• Individueel en als maatschappij
• Langer leven
• En ook nog kostenbesparend
• Dus nu gaan we dat allemaal direct in praktijk brengen, toch?

Hmm, niet echt

Gezonde leefstijl? Mooi, maar hoe dan?
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Is daar bewijs voor?
• Galea, M.N., Weinman, J.A., White, C. & Bearne, L.M. (2013). Do behaviour-change techniques
contribute to the effectiveness of exercise therapy in patients with intermittent claudicatio? A
systematic review. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 46, 1, 132-141. ->
‘klein effect’
• Dale, H.L., Adair, P.M. & Humphris, G.M. (2010). Systematic review of post-treatment psychosocial
and behaviour change interventions for men with cancer. Psycho-oncology, 19, 3, 227-237. ->
‘tegenvallende resultaten’
• Michie, S., Jochelson, K., Markham, W.A. & Bridle, C. (2009). Low-income groups and behaviour
change interventions: a review of intervention content, effectiveness and theoretical frameworks.
Journal of Epidemiology & Community Health, 63, 610-622. -> ‘moeilijk om te veranderen’
• Hardeman, W., Griffin, S., Johnston, M., Kinmonth, A.L. & Wareham, N.J. (2002). Interventions to
prevent weight gain: a systematic review of psychological models and behaviour change methods.
International Journal of Obesity, 24, 2, 131-143. -> ‘1 op 5 klein effect, follow up nog slechter’

Wat gaat er mis?
• Waarom weten we wel wat gezond is, maar doen we het niet?
• Als we het wel doen, waarom houden we het dan niet vol?
• -> we zij onlogische, irrationele, onbewuste wezens met nauwelijks
vrije wil (1%)…
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Waarom lukt het (vaak) niet?
• Biologische: brein en evolutie
• Psychologische: locus of control, self serving bias, negatieve
kerncognities
• Socio-ecologische: groepsgedrag, reclame, kosten, beschikbaarheid

Psychologische
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekort aan kennis
Vooroordelen
Negatieve kerncognities
Externe locus of control
Korte versus lange termijn
(On)bewuste
Beperkte impulsregulatie
Regressieve behoeften
Ontkenning
Gewenning en automatismen
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Socio-ecologische redenen
• Reclame en Media (Marlboro man)
• Opvoeding en onderwijs
• Economische factoren
• Politiek en belangen
• Beschikbaarheid gezond voedsel
• Gezond eten kost tijd en geld
• Gedrag in peer groups

Waarom zo moeilijk: brein en evolutie
• Gelaagde brein
• Reptiel, emotionele, rationele brein en MPFC
• Hou ouder hoe dominanter
• Goede voornemens in cortex (ratio)
• Cortex wordt uitgeschakeld bij hevige emotie
(Appelo, 2010; Siegel, 2010)

Het gelaagde brein

Mensenbrein (neocortex):
•Jongste laag (100 miljoen)
•Taal en denken
•Ratio en moraal
•Mentaliseren
•Bewuste reflectie en actie
Zoogdierenbrein (limbisch
systeem):
•Middelste laag (300 miljoen)
•Emoties
•Aangeleerd gedrag door middel
van beloning en straf >
automatismen
Reptielenbrein (ruggemerg en
hersenstam)
•Oudste laag (500 miljoen)
•Reacties op basis van instinct
(vechten, vluchten, bevriezen)
•Automatismen
•Autonome functies
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Mediale prefrontale cortex (MPFC)
• Evolutionair jongste deel
• Alleen bij mensen (zo groot)
• Verbindt alle 3 lagen van brein -> zelfbewustzijn
• Gestimuleerd door mindfulness en reflectie
• Hoofdtaken: lichaam regulatie, verbinden met anderen, emotionele
balans, SODA, angstregulatie, empathie, inzicht, moraliteit, intuitie
(gutfeeling / heartfelt sense)
• Siegel, 2010, ‘Mindsight’

Maar hoe dan wel?
• Concretiseren: registratie
• Stap voor stap: Kaizen
• Ieder op eigen niveau: onderzoek in welke fase de patient of client
zich bevind
• Met juiste houding: oplossingsgerichte coaching ipv paternaliserende
hulpverlening
• Met plezier: ‘From the fear of sickness and dying, to the joy of health
and living’

Datum

Voeding

Beweging

Rust/Ontspanni
ng

Hoe ging het?

Fruit, groenten,
volkoren producten,
suiker, fastfood,
cafeine

Welke
vorm?

Welke
Soort?

Bijzonderheden?

Hoe
lang?

Hoe
lang?

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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Kaizen
• ‘Een reis van 1000 km begint met 1
enkele stap’
• Grote veranderingen door kleine stapjes
• Simpele vragen, gedachten en acties
• Los kleine problemen op, beloon en herken succces
• Kracht van herhaling (6 weken)
• Kleine stappen omzeilen automatische weerstand van de
hersenen tegen nieuw gedrag:
• Breinreflexen van Appelo
• Ssssssst, maakde amygdala niet wakker!

Reguliere geneeskunde

Leefstijl geneeskunde

Patient is passieve ontvanger

Patient neemt actief deel

Symptoom reductie
(pathogenese) op korte termijn
Dokter draagt
verantwoordelijkheid
Diagnose en voorschrijven
medicatie
Voordelen wegen op tegen
bijwerkingen

Gezondheidsverbetering
(salutogenese) op lange termijn
Patient draagt
verantwoordelijkheid
Motivatie voor duurzame
gedragsverandering
Bijwerkingen zijn onderdeel
van de behandeling
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De CIP methode
• Leefstijl verandering is volledig
ingebed in zorgprogramma en visie op behandeling
• Iedereen werkt aan verandering, tenzij…
• Leefstijl coach voor verduidelijking vraag, informatie, advies en verandering
• Leefstijl verandering: individueel, korte groepsmodules, intensieve
trainingen
• Voeding, beweging, relaxatie, MBCT, compassie, yoga en verbindende
communicatie
Hoenders, HJR et al (2014) Leefstijl. In: Transdiagnostische factoren: theorie, onderbouwing en
behandeling. Heycop ten Ham, B van, Hulsbergen, M & Bohlmeijer E (red), Boom.

R Hoenders, CIP, Lentis

Preventie-pakket

- Zelfhulp
- Word Psychisch Fitter
- Mindfulness

•
•
•

Leefstijl-pakket

voor

Laagdrempelige programma’s
Geïndiceerde preventie bij
verhoogd risico voor een
traject in de GGz
Afname klachten leidt tot
verminderde instroom naar
SGGz

-

•
•
•

Basis module ‘leefstijl’
Mindfulness
Compassie training
Yoga

74

Terugval preventie
pakket

tijdens

Gedurende gehele behandeltraject
bij Lentis beschikbaar
Vanuit positieve gezondheid zelf
bijdragen aan herstel
Verbetering lichamelijke en
geestelijke gezondheid zorgt voor
afname depressieve en somatische
klachten en zorggebruik

- TD online
- Mindfulness
- ‘Totaal herstel’ module

•
•
•

na

In de eindfase van behandeling
en of na afloop van behandeling
Leren van methodieken om de
kans op terugval te verkleinen
Vermindering terugval in
depressie
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Leefstijl project
• 1. In kaart brengen bestaande projecten in Lentis
• 2. Werkgroep leefstijl: initieren, faciliteren, verbinden
• 3. Trainingen verzorgen (behandelaren en
leidinggevenden)
• 4. Onderzoek doen (real life / smart phone)
• 5. Gericht op patienten EN behandelaren

Onderzoek leefstijl trainingen Lentis
• Interventie: 9 bijeenkomsten, 4 uur, dagelijks oefenen
• N = 20 (controle groep n = 10)
• Van Half januari tot half April
• Vragenlijsten 2 week voor, start, eind en 2 week na: stress en welzijn
• Dagelijks VAS schaal op kern items via smartphone
• Vanaf twee weken voor en tot twee weken na interventie
• Tweede groep (20) per eind April en derde groep vanaf september (20)
• Brandhaarden, verspreiden als een ‘olievlek’

Otro Elements Care; bij- en nascholingen
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The don’ts
• ‘U zou veel meer moeten bewegen! Tot over vier weken’
• (Ver)oordelen: ‘nou zeg, u eet wel erg veel’
• Te grote stappen zetten
• Focus op beperkingen en belemmeringen
• Waarschuwen voor negatieve effecten
• Laten registreren wat niet lukt

The do’s
Laat patiënt zich meer bewust worden van huidige gedrag en keuzes
Laat hem/haar een week lang alles registreren
Vraag naar huiswerk, reageer positief en oordeel niet
Vraag naar wat hij/zij zelf ziet, wil, van plan is
Kijk naar de meest makkelijke en of noodzakelijke opties
Stel samen realistische doelen die passen bij capaciteiten en interesse
patiënt
• Kleine stappen
• Registreer wat lukt en vier elke verbetering
•
•
•
•
•
•

Coaching sessie
• Werk in tweetallen
• Gebruik leefstijl formulier
• Sessie van MAX 15 min, dan wisselen van rol en nog een keer
• Geef elkaar opbouwende feedback
• Daarna plenair nabespreken
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Leefstijl coaching
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe voelde het om dit bij te houden?
Als je er zelf naar kijkt, wat valt je zelf op?
Wat vind je goed gaan, wat minder?
Is er iets dat je zou willen veranderen? Waarom? Hoe?
Welke krachtbronnen heb je die kunnen helpen?
Welke obstakels zie je? Wat is de grootste?
Hoe zou je die kunnen overkomen?
Wat kan ik daarbij voor je doen?
Wat je je volgende stap?
Als ik zo met je meekijk en meedenk dan valt …. me op
Wat zou je ervan vinden om ….. aan te pakken?
Mijn ervaring is dat….
Mijn advies zou zijn om….
Wat zou je concreet willen afspreken voor de volgende keer?
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