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Abstract 
 
Huisarts-in-opleiding: David Vallenpint, Universiteit Gent 
Promotor: Prof. Dr. B. Schoenmakers, Katholieke Universiteit Leuven 
Praktijkopleider: Dr. Verburg Nathalie 
 
Context: Het Globaal Medisch Dossier Plus (GMD+) is een overeenkomst die patiënten 
tussen 45 tot 75 jaar met hun huisarts kunnen sluiten om samen een individueel 
preventieplan op te stellen. Uit onderzoek blijkt dat bij oproepen voor het openen van een 
GMD+ de patiënten-responsratio slechts 35% bedraagt maar dat patiënten het GMD+ als 
zeer positief ervaren. Nu blijft de vraag welke adviezen patiënten effectief opvolgen in 
aansluiting op de preventieconsultatie.  
Onderzoeksvraag: Leidt het preventieconsult rond levensstijl tot een verandering in de 
volgende parameters:  BMI, gezonde voeding (met inbegrip van alcohol), roken en 
beweging? De secundaire onderzoeksvraag exploreert de redenen voor de non-compliance. 
 
Methode: Het betreft een prospectief observationeel onderzoek: patiënten tussen 45-75 jaar 
die op consultatie komen, worden uitgenodigd voor het preventieconsult (opportunistische 
recrutering). De eerste 30 patiënten die akkoord gaan met deelname aan het onderzoek en 
met een globaal medisch dossier worden geïncludeerd. Exclusiecriteria sluiten 
rolstoelgebonden patiënten, terminaal zieken en WZC-patiënten uit. 
Na het invullen van het informed consent wordt een afspraak gemaakt om samen met de 
patiënt de checklist van het GMD+ te overlopen omtrent alcoholgebruik, roken, beweging en 
voeding. Vervolgens wordt dan de BMI bepaald. De resultaten worden besproken en op 
basis daarvan wordt een advies met opvolging geformuleerd. Een opvolgconsult na 3 
maanden wordt afgesproken. Na die 3 maanden wordt de checklist opnieuw afgenomen en 
wordt de BMI opnieuw bepaald. Indien de BMI niet verminderd is en de adviezen omtrent 
levensstijl, gebaseerd op Domus Medica, niet hebben geleid tot een gezondere voeding en 
meer beweging worden de redenen van de non-compliance bevraagd. Er worden bivariate 
beschrijvende  analyses uitgevoerd met de in Excel ingevoerde gegevens. De statistische 
dataverwerking gebeurt met behulp van het programma SPSS onder de vorm van gepaarde 
T-testen. 
 
Resultaten: Van de 30 personen die akkoord zijn tot deelname wordt bij 43.3% (13/30) een 
probleem gedetecteerd in de levensstijl. Geen enkele van de deelnemers heeft een 
alcoholprobleem en 13.3% rookt. De BMI van de 13 personen is niet statistisch significant 
verlaagd na het voedingsadvies, noch na het bewegingsadvies bij follow-up na drie 
maanden:  t=1.255, p<0.1165, respectievelijk t=0.657, p<0.266. Het statistisch niet-
significante verschil in BMI vóór en na voedings-en bewegingsadvies komt niet in 
overeenstemming met het feit dat 7/13, respectievelijk 3/8 van de deelnemers na drie 
maanden aangeeft wel gewerkt te hebben aan gezondere voeding en/of beweging. Wat het 
therapiefalen betreft, werden zowel motivationele als emotionele redenen naar voren 
gebracht waarom het de deelnemers niet gelukt is hun gedrag te veranderen.  
 
Conclusie: ondanks de introductie van het GMD+, blijft het motiveren van mensen tot een 
gezondere levensstijl moeilijk. Dit omwille van het feit dat vooral de ‘healthy volunteer’ bereikt 
wordt én omdat gedragsverandering op lange termijn afhangt van verschillende 
interagerende factoren. Het is belangrijk als arts om te weten dat de eerste stap om 
ongezond gedrag te veranderen, begrijpen is hoe mensen veranderen. Uit 
literatuurgegevens blijkt dat het regelmatig blijven motiveren van patiënten tot 
gedragsverandering de moeite loont. Verder onderzoek is nodig om bij preventiecampagnes 
die mensen aan te trekken die het meeste baat hebben bij preventie en om betere 
motivatiestrategieën te vinden waardoor een gezonde levensstijl op lange termijn 
volgehouden kan worden.  
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Het GMD+ kritisch bekeken: heeft het afnemen ervan een invloed 

op de levensstijl? 

 

D. Vallenpint 

 

Het Globaal Medisch Dossier Plus (GMD+) is een akkoord die patiënten tussen 45 tot 75 jaar met 

hun huisarts kunnen sluiten om samen een preventieve checklist te overlopen. Dit met het doel te 

streven naar een betere gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat de responsratio bij oproeping tot 

deelname ongeveer 35% bedraagt en dat patiënten het GMD+ als zeer positief ervaren. Nu blijft de 

vraag of patiënten met de resultaten van deze preventiemodule (specifiek gericht op de levensstijl) 

en de adviezen van de arts hieromtrent effectief iets gaan doen. Indien dit niet het geval zou zijn, zal 

gekeken worden naar de redenen van de non-respons. 

Uit het onderzoek komt naar voor dat vooral de ‘healthy volunteer’ bereikt wordt en dat de BMI 3 

maanden na voedings-en bewegingsadvies niet significant verminderd is. Verder onderzoek naar 

betere motivatiestrategieën is nodig opdat een gezonde levensstijl op lange termijn kan 

volgehouden worden. 

INLEIDING 

   De laatste decennia houden veel mensen er een ongezonde levensstijl op na. Zo heeft 30% van de 

Belgen overgewicht of obesitas, rookt 30% dagelijks en beweegt 40% te weinig (1). Eén van de 

redenen is dat veel mensen door hun druk leven geen tijd meer hebben om te bewegen of om 

volwaardige maaltijden tot zich te nemen, waardoor een toevlucht wordt gezocht tot het (dikwijls 

ongezond) tussendoortje. 

Bepaalde aspecten van de levensstijl (ongezonde voeding, geringe beweging en roken) liggen aan de 

basis van het ontwikkelen van een hart- en vaatziekte. Mensen aansporen om tot een gezonde 

levensstijl te komen is dan ook zeer belangrijk, aangezien cardio- en cerebrovasculaire ziektes met 

33.000 overlijdens per jaar de belangrijkste doodsoorzaak blijven in België (1). 

Aandacht voor levensstijl en preventie zit de laatste jaren dan ook in de lift. Uit de TNS-NIPO-enquête 

ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Nederlands Huisartsen Genootschap bleek dat 80-

90% van zowel de bevolking als de huisartsen het aanvaardbaar vindt als de huisarts aandacht heeft 

voor levensstijl en preventie (2). Omwille van de complexiteit van de preventieve geneeskunde werd 

door Domus Medica een uitbreiding aan het globaal medisch dossier toegevoegd: het GMD+.  Sinds 

de start van het GMD+, op 1 april 2011, zijn hierover heel wat masterproeven geschreven met 
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wisselende onderzoeksvragen:  wat vinden arts en patiënt van het GMD+,  en wat is de responsratio 

bij oproeping tot deelname? Uit deze onderzoeken blijkt dat patiënten het GMD+ als zeer positief 

ervaren en dat de responsratio ongeveer 35% bedraagt  (3). 

   ‘Meten is weten’, wordt vaak gezegd. Maar betekent weten en advies gekregen hebben ook 

automatisch een gedragsverandering? Gegevens uit de literatuur tonen aan dat interventies voor de 

levensstijl slechts een gering effect hebben op lange termijn (4). Daarenboven blijkt uit internationaal 

onderzoek dat allerhande preventiestrategieën ten spijt, de gemiddelde burger/patiënt niet meteen 

gezonder wordt. De preventieparadox speelt hierbij een rol: bij preventieve maatregelen worden de 

personen met het grootste risico onvoldoende bereikt.  

In dit onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: leidt het preventieconsult tot 

een verbetering van de BMI, het volgen van een gezond voedingspatroon, minder roken of rookstop 

en meer beweging? De secundaire onderzoeksvraag  gaat na wat  de redenen zijn voor de non-

respons. 

 

METHODE 

 

Bestudeerde populatie en onderzoeksopzet 

   Patiënten tussen 45-75 jaar met een globaal medisch dossier, die op consultatie komen worden 

uitgenodigd voor het preventieconsult (opportunistische rekrutering). Exclusiecriteria sluiten 

rolstoelgebonden patiënten, terminaal zieken en WZC-patiënten uit. De eerste 30 patiënten die 

akkoord zijn tot deelname worden gevraagd om het informed consent in te vullen (bijlage 1) en 

daarna wordt samen met de patiënten de topics in verband met de levensstijl (beweging, voeding, 

roken en alcohol) van het GMD+ (bijlage 2) overlopen. Vervolgens wordt de BMI bepaald.  

 

Interventie en uitkomstmaten  

   De resultaten worden besproken en op basis daarvan wordt meteen aangepast advies gegeven 

volgens de richtlijnen van Domus Medica (5). 

Na 3 maanden worden de deelnemers opnieuw gecontacteerd en worden de topics over voeding en 

beweging opnieuw besproken en wordt nogmaals de BMI bepaald.  Indien de BMI niet verminderd is 

of de adviezen omtrent levensstijl niet hebben geleid tot een gezondere voeding en meer beweging 

worden de redenen voor de non-respons bevraagd. 

   De primaire uitkomstmaat is het (over)gewicht, uitgedrukt in BMI. 

In verband met de eerste secundaire uitkomstmaat, alcoholgebruik ,wordt aan de patiënt gevraagd 

of hij/zij regelmatig alcohol nuttigt. Indien ja, worden de eerste drie vragen van de AUDIT (6) gesteld 
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(bijlage 3). Indien bij mannen <65 jaar de score ≥5 bedraagt en bij vrouwen en 65-plussers ≥4, wordt 

vraag 4-10 van de AUDIT gesteld. 

Bij een score van 0 t.e.m. 7 voor mannen <65 jaar en van 0 t.e.m. 6 voor vrouwen en alle 65-plussers, 

wordt de patiënt aangemoedigd zijn 'aanvaardbaar' alcoholgebruik vooral niet te veranderen. Bij een 

AUDIT-score van 8 t.e.m. 19 bij mannen <65 jaar en van 7 t.e.m. 19 bij vrouwen en alle 65-plussers 

wordt een advies gegeven, rekening houdend met de motivatie van de patiënt (cirkel van 

verandering van Procheska en Di Clemente (7) (bijlage 4): uitleg over aanvaardbaar alcoholgebruik en 

de risico’s bij problematisch alcoholgebruik, gebaseerd op de richtlijn van Domus Medica (6). Bij een 

score vanaf 20 wordt naar de specialist verwezen. 

   Om de motivatie voor de tweede secundaire uitkomstmaat, rookstop, na te gaan wordt gebruik 

gemaakt van de 5 A’s (8): 

Ask: hier wordt het rookgedrag geïdentificeerd. 

Advise to quit: de patiënt wordt aangemoedigd om te stoppen met roken met behulp van een 

duidelijke, kordate en gepersonaliseerde boodschap. 

Assess willingness to make a quit attempt: hierbij wordt de wil van de patiënt om te stoppen met 

roken geëvalueerd en versterkt aan de hand van het schema in figuur… 

Assist in quit attempt: aan rokers wordt de nodige farmacologische ondersteuning geboden om te 

stoppen met roken. 

Arrange follow-up: In de week na de start van de rookstop wordt een opvolgconsult voorzien. 

 

 

Figuur 1. Stroomdiagram rookstop (8) 

 

   In verband met het voedingsadvies, de derde secundaire outcome, wordt gewerkt met de 

voedingsdriehoek (9) (bijlage 5). Hierbij worden alle componenten toegelicht: dagelijks 30 minuten 
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lichaamsbeweging, 1.5 L drinken (water, koffie, thee, soep), 3-5 gekookte aardappelen, 5-12 sneden 

bruin brood, 300 gram groenten (half bord bij de hoofdmaaltijd en soep), 2-3 stukken fruit, 3-4 

glazen melk, 1-2 sneden kaas en tot 100g vlees, vis of eieren. Er dient zo weinig mogelijk boter en 

vetten gebruikt te worden en ook tussendoortjes dienen beperkt gehouden te worden (9). 

   Wat advies omtrent de vierde secundaire outcome, beweging, betreft, wordt aanbevolen om tot  

vijf keer per week 30 minuten per dag te fietsen, stevig te wandelen, te tuinieren, en dergelijke. 

Verschillende korte oefensessies per dag zijn even effectief als één lange sessie, zolang de totale 

verbruikte energie dezelfde is. Mensen met tijdgebrek kunnen hun fysieke activiteit spreiden in 

periodes van telkens 8 à 10 minuten. Bij patiënten die al een hartinfarct hebben doorgemaakt en 

daarvoor niet regelmatig fysiek actief waren, is er een kleine, voorbijgaande risicoverhoging op plotse 

dood bij het starten van het activiteitsprogramma. Voor deze groep is het nodig aan lage intensiteit 

te starten en geleidelijk de duur en de intensiteit op te drijven. Hiervoor wordt best cardiologisch 

advies ingewonnen (9).  

 

Verwerking van de verzamelde gegevens 

   Er worden bivariate analyses uitgevoerd met de in Excel ingevoerde gegevens, met bewegings- en 

voedingsadvies als onafhankelijke variabelen en BMI als afhankelijke variabele. Verder wordt 

gekeken of de BMI een voorspeller is voor het al dan niet opvolgen van voedings- en 

bewegingsadvies. De dataverwerking gebeurt met behulp van het programma SPSS onder de vorm 

van gepaarde T-testen en logistische regressie. 

 

RESULTATEN 

 

Beschrijving van de populatie 

   Van de 30 personen die akkoord waren tot deelname werd bij 43.3% (13/30) een probleem 

gedetecteerd in de levensstijl. 26.7% (8/30) heeft een BMI>25, 13.3% (4/30) rookt en niemand heeft 

een alcoholprobleem. Bij 43.3% (13/30) beantwoordt het voedingspatroon niet volgens de 

voedingsdriehoek en 26,7% (8/30) beweegt onvoldoende. 16.7% (5/30) van de ondervraagden heeft 

zowel bewegings- als voedingsadvies nodig (figuur 2). 

   Bij follow-up na 3 maanden beweren 7 van de 13 personen die voedingsadvies nodig hadden dat ze 

gewerkt hebben aan hun voedingspatroon. Bij diegenen die bewegingsadvies nodig hadden, 

beweren 3 van de 8 dat ze na 3 maanden meer bewegen dan daarvoor.  
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Roken en alcohol 

   Bij de rokers was niemand gemotiveerd om in de nabije toekomst te stoppen met roken. Men 

erkende de problematiek van roken, maar waren niet bereid daar iets aan te doen.  

Gebaseerd op de AUDIT-vragenlijst heeft niemand van de deelnemers een alcoholprobleem. 

 

 

Figuur 2. Problemen gerelateerd aan de levensstijl. 

 

Statistische analyse 

   Een t-toets voor twee afhankelijke steekproeven wordt uitgevoerd om na te gaan of de BMI-scores 

na 3 maanden voedingsadvies lager zijn dan voordien. 

De t-toets is niet significant, t=1.255 en p<0.1165. We dienen de nulhypothese te aanvaarden: er is 

geen verschil tussen  de gemiddelde BMI-scores vóór en na 3 maanden voedingsadvies.      

 

 Gemiddelde 95% BI ttest Significantie 

BMIvóór-

BMIna 

0,81462 [-0,13595,-0,50518] 1,255 0,233 

Figuur 3. Gepaarde t-test voedingsadvies. BI= betrouwbaarheidsinterval. 

 

   Een t-toets voor twee afhankelijke steekproeven wordt uitgevoerd om na te gaan of de BMI-scores 

na 3 maanden bewegingsadvies lager zijn dan voordien. 

De t-toets is niet significant, t=0.657 en p<0.266. We dienen de nulhypothese te aanvaarden: er is 

geen verschil tussen  de gemiddelde BMI-scores vóór en na 3 maanden bewegingsadvies. 

 

0

20

40

60

80

100

voeding beweging voeding +
beweging

BMI roken alchohol

43.3 

26,7 

16,7 

26,7 

13,3 

0,0 

% 



8 
 

 Gemiddelde 95% BI ttest Significantie 

BMIvóór-

BMIna 

0,15000 [-0,38996,-0,68996] 0,657 0,532 

Figuur 4. Gepaarde t-test bewegingsadvies.  

 

   Een binaire logistische regressie werd uitgevoerd om na te gaan of de BMI een voorspeller is voor 

het al dan niet opvolgen voor voedings- of bewegingsadvies na 3 maanden.  

Uit figuur 5 blijkt dat de BMI geen voorspeller is voor het opvolgen van voedingsadvies na 3 

maanden: Wald-test 1,133 en p<0,287. 

 

 Wald Odd’s ratio Significantie 

BMI 1,133 1,196 0,287 

Figuur 5. Binaire logistische regressie voedingsadvies. 

 

Uit figuur 6 blijkt dat de BMI geen voorspeller is voor het opvolgen van bewegingsadvies na 3 

maanden: Wald-test 0,449 en p<0,868. 

 

 Wald Odd’s ratio Significantie 

BMI 0,449 0,503 0,868 

Figuur 6. Binaire logistische regressie bewegingsadvies. 

 

Therapiefalen 

   Wanneer gevraagd werd aan de deelnemers waarom ze het voedingsadvies niet hebben gevolgd of 

volgehouden hebben kwamen volgende redenen naar voor: men vindt het te moeilijk om vol te 

houden, men moet te veel moeite doen vooraleer men resultaat ziet. Één persoon vindt van zichzelf 

dat hij/zij een emotioneel eter is en één persoon vergeet het advies na een tijdje en staat er niet 

meer bij stil. Redenen om het bewegingsadvies niet te volgen of vol te houden waren: hij/zij sport 

niet graag, men heeft een te druk leven en valt er weinig tijd vrij te maken om meer te bewegen. Één 

persoon verklaart dat hij te veel rug- en knieproblemen ervaart om te sporten. 

De rokers bevinden zich alle vier in de contemplatiefase van de cirkel van verandering: men beseft 

dat er een probleem is, maar men minimaliseert het ook. De personen zouden wel willen stoppen, 

maar niet meteen in de nabije toekomst. 
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BESPREKING EN DISCUSSIE   

 

   Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de BMI van de deelnemers niet significant verlaagd is 

na het voedingsadvies, noch na het bewegingsadvies bij follow-up na drie maanden. Tevens beweren 

zes van de dertien personen na drie maanden er niet in geslaagd te zijn het voedingsadvies op te 

volgen; bij het bewegingsadvies waren dit vijf van de acht personen. Van de rokers was niemand 

gemotiveerd om in de nabije toekomst te stoppen met roken. 

   In deze studie treffen we duidelijk de ‘healthy volunteer’: volgens gegevens van de Belgische 

cardiologische liga van 2013 rookt 30% van de Belgen dagelijks, terwijl ‘slechts’ 13.3% van de 

deelnemers aan deze studie rookt (1). Geen enkele persoon heeft een alcoholprobleem, terwijl 10% 

van de actieve bevolking actief drinkt! (6). Het feit dat er tussen de deelnemers niemand is met een 

alcoholprobleem is misschien deels ook te wijten aan het taboe dat rust op alcoholisme. 

   73% van de deelnemers geeft aan minstens 30 minuten per dag aan lichaamsbeweging te doen. Dit 

is waarschijnlijk een overschat cijfer, aangezien veel mensen hun dagdagelijkse activiteiten als 

intensief genoeg beschouwen (10). Ongeveer 57% van de deelnemers eet dagelijks 2-3 stukken fruit 

en 300g groenten. 

   Bij de bespreking van de resultaten moet natuurlijk rekening worden gehouden met de beperkte 

studie- en populatieduur. 

   Het niet-significante verschil in BMI vóór en na voedings-en bewegingsadvies komt niet in 

overeenstemming met het feit dat 7/13, respectievelijk 3/8 van de deelnemers na 3 maanden aangaf 

wel gewerkt te hebben aan gezondere voeding en/of beweging. Mogelijk is er hier sprake van een 

sociaal wenselijk antwoord. Een dieet- of bewegingsdagboekje kan deze bias inperken. 

 

Non-respons 

   Het feit dat er geen significant verschil was in BMI vóór en na het bewegingsadvies, komt overeen 

met gegevens uit de literatuur waaruit blijkt dat het zeer moeilijk is om mensen aan te zetten tot een 

langdurige gedragsverandering (11). Verschillende factoren spelen hierbij een rol: ten eerste blijkt 

dat preventiestrategieën  met betrekking tot de levensstijl in de huisartsenpraktijk eerder beperkt 

blijven tot het ondervragen en advies geven over de risico’s van het gestelde gedrag, maar dat 

ondersteuning en follow-up eerder ontbreekt (14). Zo is het bijvoorbeeld niet genoeg om een doel te 

hebben, er moeten ook praktische manieren zijn om dit doel te kunnen bereiken (11). Zo heeft 

bijvoorbeeld de stappenteller zijn nut bewezen in het motiveren van mensen tot meer beweging in 

de huisartsenpraktijk (13). Mensen die ongezond eten vertellen dat ze minder suiker en vetten 

moeten eten is niet voldoende: uitleg over de voedingsdriehoek of hulp van een diëtist kan 



10 
 

aangeboden worden. Dit geldt ook voor beweging, roken en alcoholconsumptie: mensen 

hulpmiddelen aanreiken om hun doel te bereiken is efficiënter dan enkel op het probleem te wijzen. 

   Ten tweede is er de beperkte studieduur en –populatie. Het gaat immers om het 

aannemen/aanleren van een andere, gezondere levensstijl dat een proces is, geen gebeurtenis en dit 

vraagt dan ook tijd (11). Mensen kunnen meteen na een gesprek met de arts enthousiast hun gedrag 

beginnen veranderen, maar na een tijdje hebben percepties, motivatie en gevoelens de neiging terug 

te vallen op hun oorspronkelijk niveau. In deze studie gaf een patiënt aan dat ze haar goede 

voornemens na een tijdje vergat. De arts kan hierop inspelen door patiënten op regelmatige basis te 

laten terugkomen en te peilen naar progressie en eventuele problemen (12).  

   Ten tweede blijkt uit de resultaten van deze studie dat ook levensgebeurtenissen, lichamelijke 

problemen en emoties een hinderpaal kunnen zijn voor gedragsverandering. Dit komt overeen met 

gegevens uit studies, waarbij ook factoren zoals zelfvertrouwen een rol kunnen spelen bij 

gedragsverandering (12): indien men zich niet in staat acht een bepaald gedrag te veranderen, zal 

men er niet eens aan beginnen of er relatief snel de brui aan geven.   

Bepaalde emoties zoals angst spelen ook een rol. Zo blijkt uit internationaal onderzoek dat mensen al 

te vaak tijdelijk gemotiveerd zijn tot gedragsverandering door een gevoel van schuld, angst of spijt 

(11). Het toont ook aan dat de minst effectieve strategieën deze zijn die de patiënt angst of spijt 

aanjagen; een langdurige verandering is het meest waarschijnlijk wanneer de patiënt innerlijk 

gemotiveerd is en deze verandering kan omzetten in positief denken. Studies tonen ook aan dat de 

te bereiken doelen het gemakkelijkst te bereiken zijn indien ze specifiek zijn en niet talrijk, dit 

beperkt de aandacht en de wilskracht om één doel te  bereiken.  

   Ten derde speelt de perceptie van gebrek aan verbetering een rol. Veel mensen verliezen hun 

enthousiasme voor bepaalde activiteiten die ogenschijnlijk geen verbetering brengen, zeker als die 

activiteiten gepaard gaan met een inspanning (dieet, sport). Artsen kunnen hierbij helpen door 

patiënten realistische verwachtingen bij te brengen. Ook kan de aandacht gericht worden op 

parameters die wel op korte termijn duidelijk voordeel geven, bv. patiënten laten registreren hoe 

lang ze een bepaalde sportactiviteit kunnen volhouden, wat alleen maar zal toenemen in de tijd (12).  

   Ten vierde is er het probleem van herval. Gedragsverandering is een proces, en een terugval kan 

daarbij optreden. Dit zorgt vaak voor teleurstelling en de goede voornemens worden verlaten. Artsen 

kunnen hierbij een rol spelen door opvolging te voorzien, door mensen gerust te stellen dat een 

‘foutje’ geen mislukking betekent en door patiënten leren om te gaan met bepaalde verleidingen 

(12).  
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CONCLUSIE 

 

   Ondanks de introductie van het GMD+, blijft het motiveren van mensen tot een gezondere 

levensstijl moeilijk. Dit omwille van het feit dat vooral de ‘healthy volunteer’ bereikt wordt én omdat 

gedragsverandering op lange termijn afhangt van verschillende interagerende factoren. Het is 

belangrijk als arts om te weten dat de eerste stap om ongezond gedrag te veranderen, begrijpen is 

hoe mensen veranderen. Niet iedereen is in dezelfde mate gemotiveerd om zijn/haar levensstijl te 

veranderen en een gedragsverandering is een proces, wat tijd vraagt. Gedragsverandering kent 

verschillende obstakels en in elk daarvan kan de arts een ondersteunende rol spelen.  Het regelmatig 

blijven motiveren van patiënten tot gedragsverandering loont de moeite: zo blijkt bijvoorbeeld uit  

de literatuur dat door 50 rokers advies te verlenen over rookstop, er 1 extra persoon is die stopt met 

roken (14). Verder onderzoek is nodig om bij preventiecampagnes die mensen aan te trekken die het 

meeste baat hebben bij preventie en om betere motivatiestrategieën te vinden waardoor een 

gezonde levensstijl op lange termijn volgehouden kan worden.  
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BIJLAGEN 

 

 Bijlage 1.Informed consent 

 
 
Het GMD+ kritisch bekeken: heeft het afnemen ervan een invloed op de 
levensstijl? 
 
 

Toestemmingsformulier 
 
 
Bestemd voor de patiënt: 
 
Hierbij bevestig ik, ondergetekende, dat ik toestemming geef voor deelname aan het hierboven vermelde 
onderzoek. Ik verklaar hierbij het volgende: 
 
 
- Ik heb het bijkomend informatieformulier ontvangen en gelezen. 
 
- Ik begrijp de aard en het doel van deze studie. 
 
- Ik heb de mogelijkheid gekregen om bijkomende vragen te stellen. 
 
- Mijn beslissing tot deelname is volledig genomen op vrijwillige basis. 
 
- Ik begrijp dat ik mijn deelname op ieder moment kan beëindigen, zonder nadelige gevolgen.  
 
- Ik begrijp dat mijn persoonlijke en klinische gegevens tijdens deze studie worden verzameld en 
geanonimiseerd.  
 
 
Naam en Voornaam: 
 
Datum en handtekening 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bestemd voor de onderzoeker: 
 
Hierbij bevestig ik, ondergetekende, dat ik deze deelnemer volledig heb geïnformeerd over het hierboven 
vermelde onderzoek en dat dit onderzoek zal uitgevoerd worden volgens de voorwaarden die beschreven zijn 
in het informatieformulier. 
 
 
Naam en voornaam onderzoeker: 
 
Datum en handtekening 
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Bijlage 2. Informatieformulier 
 
Geachte Mijnheer/Mevrouw, 
 
 
In het kader van mijn opleiding als huisarts doe ik een onderzoek rond het Globaal Medisch Dossier Plus. Dit is 
een akkoord die patiënten tussen 45 tot 75 jaar met hun huisarts kunnen sluiten om samen een preventieplan 
op te stellen, dit met het doel te streven naar een betere gezondheid.  
In dit onderzoek wordt nagegaan of mensen na het afnemen van de preventievragenlijst er effectief een 
gezondere levensstijl op nahouden. Indien dit niet het geval zou zijn, wordt gezocht naar de redenen hiervan. 
 
Deelname aan deze studie wordt volledig terugbetaald en gebeurt onder toezicht van de Katholieke 
Universiteit Leuven. 
 
Indien U toestemt om deel te nemen aan dit onderzoek zal de arts samen met U aan de hand van een 
vragenlijst en bijkomend klinisch onderzoek nagaan welke preventieve acties kunnen ondernomen worden ter 
verbetering van uw gezondheid. Na drie maanden wordt een controleafspraak gemaakt waarin de vragenlijst 
opnieuw wordt afgenomen en het klinisch onderzoek wordt herhaald. 
 
Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. 
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, dit betekent dan ook dat U het recht heeft om op ieder moment Uw 
deelname aan het onderzoek te beëindigen. 
Bij akkoord tot deelname zal U gevraagd worden een formulier in te vullen waarin U toestemming geeft om 
deel te nemen aan de studie. 
 
Indien U bijkomende vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen. 
 
Alvast bedankt voor Uw medewerking! 
  
Met vriendelijke groeten,  
 
Dr. Vallenpint David 
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Bijlage 3. Vragenlijst GMD+  
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Bijlage 4. AUDIT-vragenlijst 
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Bijlage 5. De cirkel tot verandering: Prochaska en Diclemente, 1992 

 

 

 

 

Bijlage 6. De actieve voedingsdriehoek 

 

Bron: www.vigez.be 
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Bijlage 7 

 

 

 

Bijlage 8 
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Bijlage 9 

 

 

Bijlage 10 

 

 


