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de alledaagse sociale omgeving als startpunt voor patiënt
gebonden leefstijl advisering 

‘Kijk naar de context’
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Het verband tussen leefstijl en gezondheid is evident. De 
voordelen van een gezonde leefstijl zijn bekend, maar hoe 
begeleid je patiënten optimaal op hun pad richting die gezonde 
leefstijl? Deze intrigerende vraag, die speelt op zowel het gebied 
van beleid, wetenschap als in de huisartsenpraktijk, stond 
centraal tijdens een afscheidssymposium op 10 mei in Nijmegen. 

Het symposium vond plaats ter ere van het afscheid van prof. Jaap 
van Binsbergen als bijzonder hoogleraar Voedingsleer en Huisarts-
geneeskunde aan het UMC St Radboud. Het was tevens de start van 
intensieve samenwerking op dit gebied tussen de leerstoelgroep  
Gezondheid en Maatschappij, Wageningen Universiteit en de Afde-
ling Eerstelijnsgeneeskunde UMC St Radboud Nijmegen. 

Toepasbaar advies Onderzoek toont aan dat een succesvol 
adviestraject begint vanuit de sociale context van de patiënt (1). Dit 
betekent dat het advies in alledaagse situaties, waar naast gezond-
heid ook andere ambities worden nagestreefd, toepasbaar moet 
zijn. Deze vorm van patiëntgebonden leefstijladvies past uitstekend 
binnen de bestaande werkwijze in de huisartspraktijk. Twee promo-
vendi zijn inmiddels gestart met onderzoek naar de randvoorwaar-
den voor succesvol advies. Emily Swan onderzoekt de alledaagse 
strategieën die mensen inzetten om hun eigen gezonde context 
voor voedselkeuze te creëren. Huisarts Ton Dapper doet onderzoek 
naar de effecten van gecoördineerde acties voor gezondheidsbevor-
dering vanuit de huisartsenpraktijk.

paTiënTgebonden advies In zijn algemeenheid geldt dat 
leefstijladvies moet aansluiten bij de sociale context waarin kinderen 
opgroeien, mensen leven, werken en hun vrije tijd besteden. Zo 
heeft het op veel manieren invloed op het doen en laten van men-
sen. Met andere woorden: patiëntgebonden leefstijladvies stelt de 
alledaagse situatie van de patiënt centraal en moet relevant en toe-

de lage mate van therapietrouw duidt erop dat advies onvoldoende 

aansluit op de omstandigheden van alledag waarin het 

bijvoorbeeld niet lukt om te stoppen met roken.
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pasbaar zijn in het leven waarmee elke patiënt te maken heeft. De 
lage mate van therapietrouw duidt er echter op dat advies juist on-
voldoende aansluit op de omstandigheden van alledag waarin het 
de patiënt juist niet lukt meer te bewegen, minder te eten of te stop-
pen met roken. Onderzoek wijst uit dat 30 tot wel 70 procent van de 
patiënten adviezen niet of onvolledig opvolgt (2).   
Lage therapietrouw wordt veelal toegekend aan het ontbreken van 
kennis, motivatie en vaardigheden van de patiënt. De oorzaak wordt 
hiermee bij de patiënt zelf gezocht. De auteurs nemen een ander 
uitgangspunt, namelijk de context waarin de patiënt zijn leven leidt. 
In het advies wordt doorgaans te veel gekeken naar de ‘geïsoleerde 
patiënt en zijn gezondheidsklacht’ en niet naar de omstandigheden 
waaronder de patiënt leeft. Professionals leggen graag de nadruk op 
de aandoening. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘een diabeet’, 
maar de persoon met diabetes legt de nadruk op zichzelf als ‘één 
geheel persoon’. Een persoon die verschillende rollen vervult: ouder, 
kind; docent, huisarts, vrachtwagenchauffeur, belastinginspecteur, 
buur, collega, sporter, iemand die eropuit gaat of juist geniet van 
een boek op de bank. Het zijn deze rollen die (mede)bepalend zijn 
voor het aanslaan van de geadviseerde leefstijladviezen; een patiënt 
is immers niet alleen maar een zieke. Patiënten hebben objectief ge-
zien weliswaar een aandoening, toch voelen ze zich vaak gezond en 
leiden een kwalitatief goed leven. Er dreigt dus een verschil tussen 
de professionele en patiëntgebonden kijk. 

geen individuele keuze Een tweede aspect is dat leefstijl 
vaak wordt gedefinieerd in termen van een specifiek, geïsoleerd en 
ongezond gedrag, bijvoorbeeld roken, eten, te weinig bewegen (3). 
Maar onderzoek laat zien dat gezondheidsgedragingen vaak in sa-
menhang voorkomen. Zo zijn roken, ongezond eten en weinig li-
chaamsbeweging vaak geclusterd (4). Een reviewstudie van Flay (5)  
wijst uit dat bijvoorbeeld alcoholgebruik, drugsgebruik en crimineel 
gedrag hoog correleren. Kortom: in plaats van enkelvoudig gedrag 
verwijst het begrip leefstijl juist naar een combinatie van gedragin-
gen. In de praktijk krijgen patiënten enkelvoudige gedragsadviezen. 
Daarnaast is leefstijl – anders dan wel wordt gedacht – geen indivi-
duele keuze. Mensen leven niet in isolatie en zowel de sociale als de 
fysieke omgeving bevorderen of belemmeren dan ook een gezonde 
leefstijl (3). De keuzes die we maken worden in sterke mate door  

externe factoren beïnvloed. Te denken valt aan het voorbeeld dat ou-
ders geven, de al dan niet uitgesproken verwachtingen van vrienden 
en collega’s, de geschreven en ongeschreven regels die horen bij 
een bepaalde context en het werktijdenbeleid van de werkgever. 
Maar ook de fysieke omgeving speelt een rol. Zo stimuleert de aan-
wezigheid van groen, van fiets- en wandelpaden en van veilige speel-
plekken voor kinderen lichamelijke activiteit. Samengevat is leefstijl 
meer dan enkelvoudig gedrag en een individuele keuze. Het is veel-
eer de resultante van de interactie tussen het individu en zijn sociale 
en fysieke omgeving. Hier wordt bij leefstijladvisering vaak onvol-
doende rekening mee gehouden. 

HuisarTs als faciliTaTor Op de eerste plaats: een patiënt 
heeft een aandoening, maar is geen aandoening. Wat voor ziekte 
een patiënt ook heeft, deze pathologie is slechts een deel van zijn le-
ven, en niet zijn gehele leven. Mensen streven naast gezondheid 
ook andere ambities na die het leven waardevol en zinnig maken. 
De vraag is niet: “waarom is deze patiënt niet gemotiveerd?” maar: 
“waarvoor is deze patiënt wel gemotiveerd”? Patiënten ‘barsten’ 
echter van de ambivalenties bij gedragsveranderingen. Deze ambi-
valenties hangen nauw samen met de sociale en fysieke context. 
Motiverende gespreksvoering is een methode die helpt deze ambi-
valenties te verhelderen en helpt patiënten zich voor te bereiden op 
verandering (6). De leefstijladviezen moeten ingepast worden in het 
leven van alledag van de patiënt. Zoals Weick & Chamberlain (7) 
zeggen: “Having problems is not the real problem. What really mat-
ters is how to face, cope with, and exceed problems”. Vanuit dit per-
spectief is de patiënt de regisseur van zijn eigen leven. De huisarts 
treedt op als partner ofwel facilitator, iemand die helpt en onder-
steunt in het leren omgaan met de problemen. Een huisarts moet 
zichzelf als centrale zorgverlener verplaatsen in de context waarin de 
patiënt zijn leven leidt, openstaan voor ‘een andere manier van  
leven’ van de patiënt, en vanuit diens perspectief komen tot een  
advies of behandelplan. Dit vraagt een verandering van denken en 
werken bij huisartsen.  

saluTogenese Een tweede implicatie voor leefstijladvisering is 
dat professionals zich niet alleen moeten richten op de oorzaken 
van ziekte en ongezond gedrag maar ook op de oorzaken van ge-

‘Salutogenese zoekt antwoord op de vraag ‘wat creëert gezondheid’ in 
plaats van ‘wat is de oorzaak van ziekte’’
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zondheid en gezond gedrag. In advisering ligt de focus vaak op 
mensen die ‘het niet goed doen’ en die ‘iets moeten veranderen’. 
Maar er zijn er ook velen die het wel goed doen, en die ondanks alle 
verleidingen in de omgeving erin slagen gezond te eten, voldoende 
te bewegen, een gezonde leefstijl en een gezond gewicht te handha-
ven. Dit sluit aan bij de salutogene-benadering binnen de gezond-
heidssector. Salutogenese is een aanvulling op de traditionele pa-
thogene benadering en zoekt antwoord op de vraag “wat creëert 
gezondheid” in plaats van “wat is de oorzaak van ziekte”. Anto-
novsky is de grondlegger van deze benadering. Hij heeft veel onder-
zoek gedaan naar waarom sommige mensen in staat zijn gezond te 
blijven in moeilijke situaties, bijvoorbeeld in oorlogssituaties, daar 
waar anderen dat niet redden. Een belangrijk concept in deze ge-

dachtegang is de zogenoemde: sense of coherence. Dit kan worden 
beschouwd als een levensoriëntatie gebaseerd op zelf-vertrouwen, 
het vertrouwen in de eigen capaciteiten om het hoofd te kunnen  
bieden aan moeilijke omstandigheden, en het idee dat moeilijk-
heden kunnen leiden tot betekenisvolle oplossingen.
Sence of Coherence (SOC) is gerelateerd aan concepten als veer-
kracht, eigen effectiviteit, controle en empowerment. Uit verschillen-
de onderzoeken blijkt dat een sterke SOC samengaat met een betere 
ervaren gezondheid, gezonder ouder worden, maar ook met gezon-
dere leefgewoonten (8). Salutogenese als aanvulling op de pathoge-
nese heeft voordelen. Deze benadering kijkt naar de dynamische  
interactie tussen mensen en hun sociale en fysieke omgeving en hoe 
gezondheid zich in deze interactie ontwikkelt. Het is een positieve 
benadering die aansluit bij het streven van mensen naar kwaliteit 
van leven en die ervan uit gaat dat zowel individuen als de omge-
ving beschikken over bronnen die kunnen helpen om het leven over-
zichtelijk, voorspelbaar en betekenisvol te maken. Een positieve kijk 
op gezondheid die ook recht doet aan het feit dat mensen met een 
ziekte, chronische aandoening of handicap niet alleen maar ‘ziek’, 
zielig of uitgerangeerd zijn; er zijn volop mogelijkheden om een  
zinvol, waardevol, actief leven te leiden. 
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Leefstijladvies in de huisartsenpraktijk

de auteurs hebben de onderstaande aandachtspunten voor een pa
tiëntgebonden leefstijladvies in de huisartspraktijk geformuleerd:  
– de oorzaak van therapie ‘ontrouw’ bij leefstijladviezen ligt vaak 

buiten de patiënt; 
– leefstijladvies dat zich slechts richt op ‘de patiënt’ en het ziekte

beeld leidt niet snel tot gedragsverandering; 
– leefstijladvies met oog voor het individu en zijn ambities en met 

oog voor de context waarin patiënten hun leven leiden, heeft 
deze potentie wel;   

– het creëren van gezondheid is een actief proces van zich aanpas
sen aan de situatie, het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen 
die zich voordoen in het leven van alledag;  

– de huisarts kan als centrale zorgverlener hierin een belangrijke 
faciliterende rol vervullen. 

met deze aandachtspunten als leidraad, richt het samenwerkings
verband tussen wageningen en nijmegen zich de komende jaren  
op onderzoek en implementatie van leefstijladvies in de huisarts
praktijk. 

mensen leven niet 

in isolatie, dus 

zowel de sociale 

als de fysieke 

omgeving 

bevorderen of 

belemmeren een 

gezonde leefstijl. 
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