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Project van sLiM naar sLiMMeR

Edith Feskens, Geerke Duijzer, afdeling Humane Voeding, Wagenin-
gen Universiteit; Ellen Blaak, Annemieke den Boer, vakgroep Huma-
ne Biologie, NUTRIM, School for Nutrition, Toxicology and Metabo-
lism, Universiteit Maastricht; Annemien Haveman, Sofieke van 
Oord-Jansen, GGD Gelre IIssel, Apeldoorn

In 1998 is in Maastricht een onderzoek gestart naar de 
mogelijkheid om het optreden van type 2 diabetes te voorkomen 
door middel van een gecombineerd leefstijlprogramma (SLIM). 
Dit programma was gebaseerd op de Finse Diabetes Prevention 
Study, en omvatte de richtlijnen Goede Voeding van destijds, en 
een beweegadvies annex sportprogramma. De interventie duurde 
maximaal 6 jaar. Onlangs zijn alle deelnemers opnieuw 
opgeroepen. Ook is het programma omgezet in draaiboeken voor 
de praktijk die op dit moment worden getest in de gemeente 
Apeldoorn. Dit project heet SLIMMER.

SLIM (Study on Lifestyle Intervention Maastricht) is een van de ge-
randomiseerde trials die laten zien dat type 2 diabetes kan worden 
voorkomen met leefstijlinterventies die zijn gericht op voe ding en 
bewegen (1,2,3). De deelnemers aan de Maastrichtse studie (n=147) 
hadden een gestoorde glucosetolerantie. Ze werden begeleid (een-
op-een-gesprekken, zeven keer per jaar) door diëtisten. Aan de hand 
van de Richtlijnen Gezonde Voeding is voor iedereen een program-
ma op maat ontwikkeld met ook aandacht voor bewegen in het da-
gelijkse leven (meer fietsen, wandelen, minder liftgebruik).
De sportinstructeurs van het universitair sportcentrum begeleidden 
de deelnemers bovendien via een gratis, laagdrempelig sportpro-
gramma (een à twee keer per week gedurende één uur, gericht op 
conditie- en krachttraining). Uit het onderzoek blijkt dat de deel-
nemers na minimaal 3 jaar en maximaal 6 jaar leefstijlinterventie 
(gemiddeld 4,1 jaar) gezonder gingen eten (minder totaal en verza-
digd vet, meer voedingsvezel en meer koolhydraten) en lichamelijk 
actiever werden. Dat heeft een positief effect gehad op de maximale 
aerobe capaciteit en de twee uurs-glucosewaarden. Het risico op 
diabetes verminderde voor de interventiegroep (vergeleken met de 
controlegroep) met 47 procent (3).

Follow-up van SlIM deelneMerS Gemiddeld vier jaar na 
de actieve interventie zijn de deelnemers nogmaals onderzocht. De 
resultaten tonen aan dat het gunstige verschil tussen de actieve in-

terventiegroep en de overige deelnemers bleef bestaan, al werd het 
kleiner. Zo waren de mensen uit de interventiegroep nog steeds 
fitter. Ook hadden ze een lagere bloedglucosewaarde tijdens de  
orale glucose tolerantie test (OGTT).
Bovendien bleek dat het ontwikkelen van het metabool syndroom 
voorkomen kon worden in de actieve interventiegroep, een positief 
effect dat ook tijdens de follow-up meting behouden bleef.

SlIMMer Hoe zorg je dat de goede resultaten uit het Maastricht-
se onderzoek hun weg vinden naar de praktijk? Dat is de vraag waar 
het in SLIMMER om draait. En dat is bij uitstek een vraag die samen 
met lokale partijen moet worden beantwoord. In de gemeente Apel-
doorn is daarom het initiatief genomen voor een pilotstudie. Er is 
een succesvolle samenwerking tussen allerlei organisaties: onder 
leiding van GGD Gelre-IJssel en Wageningen Universiteit (samen-
werkingsverband Academische werkplaats AGORA) werken Carans-
scoop, Huisartsenzorg regio Apeldoorn, Thuiszorgorganisatie Véri-
an, vrijgevestigde diëtisten en fysiotherapeuten en gemeente 
Apeldoorn met elkaar samen.
In de praktijk heb je te maken met een reeds bestaande werkwijze 
van eerstelijns zorgverleners, met een netwerk van organisaties en 
met de structuur van onze gezondheidszorg. De SLIM draaiboeken 
bleken in hun huidige vorm niet geschikt voor implementatie in de 
praktijk. De belangrijkste knelpunten: de interventie past niet een-
op-een bij het beroepsmatig handelen van eerstelijns professionals; 
taken, rollen en bevoegdheden van lokale organisaties zijn onduide-
lijk; er is geen overdrachtsprotocol. Daarom zijn de SLIM draaiboe-
ken vertaald naar SLIMMER draaiboeken. Hierbij was het uitgangs-

Slim laat zien dat preventie van diabeteS kan worden verbeterd 

door een combinatie van gezonde voeding en beweging.
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punt om zo dicht mogelijk bij de originele SLIM interventie te 
blijven, maar wel alle noodzakelijke aanpassingen te maken om bij 
de praktijk aan te kunnen sluiten. Het aanpassen was een boeiend 
proces waarin de SLIM ontwikkelaars en de zorgverleners in meer-
dere ‘rondes’ konden meepraten. Hierbij was ook belangrijk dat de 
succesvolle elementen van SLIM behouden bleven. De rol van de 
GGD was dit hele proces in goede banen te leiden en uiteindelijk tot 
consensus te komen. 

van SlIM naar SlIMMer Wat is aangepast om van SLIM naar 
SLIMMER te komen? Doelgroepen worden nu via de huisartsen-
praktijk geselecteerd; de diëtist krijgt meer flexibiliteit wat betreft in-
houd, duur en frequentie van visites; er zijn meer expliciete richt-
lijnen voor de beweeggroepen; patiëntenmaterialen zijn geüpdate. 
Daarnaast bleken de SLIM draaiboeken in hun huidige vorm niet 
geschikt voor implementatie in de praktijk: de benodigde competen-
ties en rolverdeling van lokale organisaties zijn nu beschreven, en 
het taalgebruik is aangepast aan de doelgroep van lokale professio-
nals. De aangepaste SLIMMER draaiboeken zijn enthousiast ont-
vangen door alle betrokkenen. Daarna zijn de SLIMMER draaiboe-
ken getest in een proefimplementatie. In totaal 31 patiënten zijn een 
jaar lang begeleid door 3 Apeldoornse huisartsenpraktijken, 4 fysio-
therapeuten en 3 diëtisten. De resultaten hiervan waren positief. Uit 
de observaties, interviews en focusgroepen blijkt dat SLIMMER aan-

sluit bij de beleving van deelnemers, bij de werkwijze van professio-
nals en de Nederlandse gezondheidsstructuur. De samenwerking 
tussen huisarts, diëtist en fysiotherapeut bleek goed te verlopen. 
Deelnemers waren erg tevreden over de begeleiding en gaven SLIM-
MER gemiddeld een 8. Enkele citaten:

‘Doordat je in kleine groepen samen aan gezondheid werkt, heb ik er 
veel plezier uitgehaald.’

‘SLIMMER is een positieve manier om je gezonder en fitter te voe len, 
een steun in de rug.’

Om te testen of SLIMMER in de praktijk net zo effectief en kostenef-
fectief is als SLIM in de universitaire setting, is nu de vervolgfase 
van SLIMMER van start gegaan. In totaal 22 huisartsenpraktijken 
doen hieraan mee. Zij hebben samen 300 deelnemers geworven, die 
gerandomiseerd zijn over een interventie- en controlegroep. De  
interventiegroep zal een jaar lang begeleid worden door een team 
van 25 fysiotherapeuten en diëtisten. De controlegroep krijgt regulie-
re zorg. Op dit moment ondergaan alle 300 deelnemers de nulme-
tingen, bestaande uit uitgebreid lichamelijk onderzoek en vragenlijs-
ten. De metingen zullen worden herhaald in 2013 en 2014. Alle 
partners in het project zijn heel benieuwd naar de resultaten.

preventIe werkt SLIM heeft laten zien dat ook in Nederland 
preventie van type 2 diabetes mogelijk is. Daar blijkt geen zware in-
tensieve interventie voor nodig te zijn: ondanks het matige ge-
wichtsverlies van gemiddeld 2 kilo, verbeterden de metabole para-
meters aanzienlijk. Door het programma nu naar de praktijk te 
brengen en de praktische effectiviteit en later kosteneffectiviteit te 
bestuderen, kunnen beleidsmedewerkers en zorgverzekeraars er ho-
pelijk van overtuigd hopelijk dat preventie werkt en betaalbaar is. 
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voor iedereen iS een programma op maat ontwikkeld met nadruk op 

beweging in dagelijkSe bezigheden zoalS (meer) wandelen, fietSen 

en bijvoorbeeld tuinieren.

‘De samenwerking tussen huisarts, 
diëtist en fysiotherapeut bleek 

goed te verlopen’
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