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Beter in je lijf, beter in je hoofd 

Preventie



Preventie

1. Zorgen dat mensen gezond blijven
2.  Ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen en ziekten in 
een zo vroeg mogelijk stadium opsporen.

• doelgroep, 
• fase van de ziekte, 
• type maatregel
• methode van uitvoering.



Levensverwachting van mensen met een ernstige
psychiatrische aandoening
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Verminderde levensverwachting

Waarom verminderde levensverwachting? 

- Door toename van risico op chronische lichamelijke aandoeningen, o.a. hart & 
vaatziekten en diabetes. 
- Door psychiatrische aandoeningen > suicide, zelfverwaarlozing 

Waarom toename chronische lichamelijke aandoening?
• Bijwerkingen medicatie
• Ongezonde leefstijl en inactiviteit 
• Overlappende genen en omgevingsfactoren
• Factoren die te maken hebben met de patiënt en dokter
• Belemmeringen in de gezondheidszorg organisaties.



Gezondheidskloof tussen tussen arm en rijk, ook bij
schizofrenie en bipolaire stoornis wordt groter. 



70% lichamelijke aandoening in de GGZ
30% psychiatrische aandoeningen in andere
medisch specialistische vakgebieden

Andere medische
specialistische zorg

Psychiatrie

Noodzaak integratie  psychiatrie met andere 
medische en paramedische disciplines
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De interactie…..

Psychische 
klachten

Life style

Medicatie

Lichamelijke 
klachten.

Genetica Omgeving

OpvoedingCultuur
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En de hersenen, wat gebeurt daar? 



Als je verschillende gezondheidsproblemen hebt

In gesprek met Inge Wagter
• Waardoor ontstaan gezondheidsproblemen?
• Wat zijn de barrieres voor gezondheid?
• Wat bevordert gezondheid? 
• Wat moet er in het ziekenhuis gebeuren om gezondheid te

bevorderen
• Wat moet er thuis gebeuren om gezondheid te bevorderen



Ruimte voor verbetering

Vroegtijdig overlijden

Multimorbiditeit

Psychiatrische aandoening en (hoog 
risico op) somatische co-morbiditeit

Psychiatrische aandoening en medicatie
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Hoge risico subjecten



Topfit: project voor mensen met psychose
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Leefstijl geneeskunde
6 maanden fitness 2x per week (Fitness versus activiteiten therapie) 
onder individuele begeleiding
Fitness significant effect op de gezondheid (psychisch en lichamelijk)



Wat moeten we in Utrecht doen?



Samenwerken in Utrecht: veel mogelijkheden!



Preventieakkoord





Prothetisch werken – samen doen

Ter inspiratie - The magic pill 
https://www.netflix.com/watch/80238655?trackId=13752289&tctx=0%2C0
%2C4195cddaf183d1058418e5bcaac677dab4ea14f4%3Ac7f84e8bf56e443
03fadb18aa041fed45d15a3a0%2C%2C

• 1.18m32 t/m 1.13.49
• 7.0m t/m 5.0m

• Dr. Kama Tudgen
• Hope for health
• Yolngu
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Carrot and stick

Oftewel: verleiden, prothetisch werken en regelgeving

Denk aan
• Roken en alcohol verbieden
• Mensen helpen aan werk en zinvolle dagbesteding
• Interventies om bewegen te stimuleren> nudging (b.v. navigeer mensen 

naar de trap ipv de lift, zoiets simpels kan al werken
• Fastfood, snoep- en frisdrank- automaten verbannen, waterpunten 

aanleggen
• Groene omgeving: voorkomt en vermindert stress (ja echt!)

En gezondheidsvaardigheden verbeteren



Discussie voor vanavond – belang van 
gezondheidsvaardigheden en verkeerde
keuzes

1. Hoe komt dat en wat kunnen we daarmee? Wanneer wel/niet
2. Wat is de rol van professionals? Hoe komt dit op hun netvlies?
3. Wat is mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid daarbij? 



Discussie voor vanavond

1. Hoe ga ik in/met mijn organisatie zorgen voor sturing naar gezond 
gedrag?

2.  Hoe ga ik in/met mijn organisatie zorgen dat de omgeving gezond is én 
tevens gezonde keuzes stimuleert? 

- Omgeving
- Medewerkers
- Patiënten/bewoners



Discussie voor vanavond (plenair)

1. Wat leren we hieruit? 
2.  Wat betekent dit voor Utrecht en de bestuurstafel?


