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Summary of main findings 

This thesis intends to obtain improved insight into the implementation processes of lifestyle support 

in the complex and changing environment of healthcare organizations for people with ID and 

herewith contribute to the maintenance and quality assurance of lifestyle support in health care 

organizations.   

First, an overview and analyses of the lifestyle approaches that are aimed at improving 

physical activity and nutrition for people with ID within nine healthcare organizations were provided 

(Chapter 2). In this multiple case study, specific attention has been given to conditions for 

implementation. With respect to sustainability, four of the nine organizations have a clear vision on 

lifestyles, six organizations have a policy on lifestyles, six organizations have employees who are 

responsible for lifestyles and, in five organizations, clients can make use of individual lifestyle plans. 

Two organizations have a comprehensive lifestyle policy, and one organization monitored adherence 

in all currently used interventions. The nine organizations performed 59 interventions. Between 33% 

and 100% of the interventions are funded by health care organizations and a minor part by therapy 

fees (between 7% and 14%). Most interventions are structurally embedded and adherence was 

monitored. With respect to the presence of a theoretical basis, in one of the nine organizations, all 

components are theory driven; the other organizations have a partly theoretically based approach. 

With respect to the presence of different components, all nine organizations have a multicomponent 

approach, however, most of these components focus on an individual level of persons with 

intellectual disabilities, and most components are aimed at physical activity. Regarding the presence 

of the levels of influence on social, community, and professional factors, all nine organizations have 

an approach in which multiple environmental levels are involved, however, the involvement and use 

of the community level is often insufficient, and the intervention settings are, in most cases, 

internally oriented. The conclusion is that each healthcare organization can improve its lifestyle 

approach in different ways. Opportunities for improvement are to create a clear theory based vision 

with written and shared policies that includes a list of interventions and components that can be 

used per target group that is based on and included in individual lifestyle plans and objectives. 

Additionally, organizations can improve current approaches by adding educational components 

targeting the professional and social environments as well as the expansion of the present internal 

focus by involving, using, or even targeting the social and external environments to change social 

norms and the culture for this special population.   

Subsequently, a next study was performed in order to provide insight into determinants 

influencing the complex processes of implementation of lifestyle interventions within healthcare 

organizations for people with ID. The Measurement Instrument for Determinants of Innovations 

(MIDI) (Fleuren et al., 2014) was developed to determine the determinants that actually affect the 
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use of an innovation in practice. In Chapter 3, it was investigated if the MIDI was also beneficial for 

evaluating the implementation of lifestyle interventions in health care organizations supporting 

people with ID. In this study, it was discovered that all of the determinants of the MIDI were 

mentioned by professionals involved in currently used interventions except for that concerning 

legislation and regulations. Determinants not represented in the MIDI were the level of ID, suitability 

of materials and physical environment, multi levelness of interventions, and the number of persons 

that could be involved in the intervention such as direct support persons, therapists, or family, and 

the communication between these involved persons. In consultation with the author of the MIDI, 

adjustments were suggested to its existing questions in order to improve usability for deployment in 

organizations that provide care to persons with ID. The adjustments should be tested with other 

interventions in future research. 

Direct support persons play a crucial role in the implementation of a healthy lifestyle in daily 

support and are thus one of the most important target groups concerning these implementation 

processes. Health Enhancing Physical Activity (HEPA) is one of the themes that contribute to a 

healthy lifestyle. Therefore, a study aimed at constructing a questionnaire that measures the attitude 

of DSPs towards promoting HEPA for persons with ID was conducted (Chapter 4). A six-item 

questionnaire was developed based on determinants and statements regarding promoting HEPA 

among persons with ID and was subdivided into several domains based on literature (Michie et al., 

2011). Relatively strong evidence for a one dimensional underlying generic factor attitude was 

ascertained. The questionnaire shows promising results regarding reliability and feasibility and is a 

potentially useful tool for aligning, improving, developing, and evaluating interventions in practice. 

The attitude of DSPs towards promoting the HEPA of persons with ID was described including 

influencing factors (Chapter 5). Twenty five percent of the 195 DSPs who completed the 

questionnaire scored neutral, 55 percent scored higher than neutral, and 20 percent lower than 

neutral. A significant predictor of attitude was ‘having received an additional education tailored 

specifically to physical activity’, which shows an increase of 3.38 on the attitude scale. These findings 

suggest that healthcare organizations can increase the integration of HEPA in the daily lives of 

persons with ID by offering educational interventions that are specifically tailored to HEPA to their 

DSPs during professional practice and recruit DSPs in advance who have already received such an 

education. 

The instruments that were developed in Chapters 2, 3, and 4 include the key implementation 

and maintenance components to monitor and evaluate the implementation of a healthy lifestyle for 

people with ID within healthcare organizations. In Chapter 6, a model for quality assurance of 

lifestyle support based on the PDCA-cycle was composed and operationalized with the developed 

instruments, and its application was illustrated utilizing a case study. In practice, the model can be 
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used in a structured, systematic, and stepwise process of recurring attention for lifestyle in complex 

lifestyle implementation processes at both organizational and operational levels. It may help to 

structure these processes, to explain the success or failure of a lifestyle approach, and to provide 

insight into what improvements can be made. In this manner, maintenance and quality of the 

support of a healthy lifestyle can be continuously improved.  

 

Discussion of main findings and implications for future research 

Implementation processes within health care organizations  

Implementation and maintenance processes within health care organizations, in general, and 

specifically of healthy lifestyle support within healthcare organizations for people with ID are 

complex. Complexity as reflected in participation and inclusion processes of which organizations have 

to deal with (Schuurman, 2002; 2014; Perenboom & Chorus, 2003; Schippers et al., 2018) was also 

demonstrated in our research in Chapter 2. The authors found omissions and ambiguity in definitions 

and visions within the participating health care organizations. In addition, lack of clarity in 

responsibilities and expectations between different stakeholders and network partners in and 

outside the organization made the content of the implementation and maintenance processes 

vague. To ensure sustainable healthy lifestyle support in the complexity of practice, healthcare 

organizations must pay continuous attention and have clear conversations at the intrapersonal, 

operational, and organizational levels as well as with network partners in the community and public 

policy levels. As concluded in Chapter 2 and similar to findings of Kuijken et al. (2018), to change 

social norms and culture regarding social participation and inclusion of people with ID concerning 

having a healthy lifestyle, healthcare organizations should take a more active role in this. Progress in 

the right direction is the example of a boot camp intervention as briefly described in the case 

description in Chapter 6. In this case, investments were made in cooperation with the local 

community, policy in fitness, and exercise equipment in the back yard of a location supporting living 

and day-care of people with ID. The back yard is always open for the neighborhood and the boot 

camp intervention. Individuals with ID, professionals, and people in the neighborhood can participate 

Oogtv, 2018). 

Complexity is also reflected in practical and policy challenges such as changes in staff, 

financing, and supporting computer systems (Fleuren et al., 2014). Chapter 2 provides a checklist 

(self-audit) of crucial factors for implementation to evaluate the implementation of a lifestyle 

approach in practice, and Chapter 3 provides a measurement instrument to evaluate the 

accompanying interventions. Both instruments show the multitude of determinants including staff, 

finance, and supporting systems that influence implementation processes and herewith the 

complexity of these processes. Changes in these determinants during implementation make the 
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process of implementation even more complex because the content must be adapted to these 

changes. Again, the authors conclude that continuous attention and clear conversation is required in 

order to ensure sustainable healthy lifestyle support in the complexity of practice. 

In addition, complexity of practice is reflected in the heterogeneity of the supported persons 

with ID such as the range of cognitive levels of ID, possible additional physical disabilities, and the 

social and environmental barriers that people with ID experience (Kuijken et al. 2016; Naaldenberg et 

al., 2013; Bossink et al., 2017). The tailor-made lifestyle support is supportive of implementation and 

maintenance because ‘tailor-made’ suggests the needs of target groups, possibilities of setting, and 

the facilitators and barriers in these are taken into account which is a complex process (Grol et al., 

2005; Bartholomew et al., 2011; Prochaska & Velicer, 1997; Damschroder et al., 2009; Fleuren et al., 

2014; Naaldenberg et al., 2013; Kuijken et al., 2016; Emerson et al., 2011; Van Schijndel-Speet et al., 

2013). In addition to the complexity of the process of developing the actual tailor-made support, 

‘tailor- made’ makes heterogeneity in the content of the implementation conceivable which makes 

the support less transferrable to other settings and herewith more complex because an organization 

must constantly invest in an appropriate approach, as also reflected in Chapter 2. 

 

Implementation model  

Healthcare organizations often underestimate the complexity of implementation and maintenance 

processes. First, the awareness of the major role of the care organization itself in maintenance and 

quality assurance for a healthy lifestyle of people with ID and the need for using a systematic, 

comprehensive network approach is of utmost importance. Healthcare organizations can improve 

their own lifestyle approaches for different key implementation and maintenance components of 

these approaches as reflected in the studies in this thesis. However, it is not enough to only do this 

once to improve a lifestyle. It is necessary to pay continuous attention in recurring steps beginning 

with planning, followed by doing, checking, and acting. The studies in this thesis yielded knowledge 

of the key implementation and maintenance components, their presence in practice, and a model for 

quality assurance of lifestyle support. In addition, in order to improve maintenance and quality 

assurance of the lifestyle approach, a set of measuring instruments was developed to monitor and 

evaluate aspects of the implementation of a healthy lifestyle for people with ID within healthcare 

organizations.  

In order to structure the complex implementation and maintenance processes of lifestyle 

approaches and the multitude of tailor-made support and interventions, to explain the success or 

failure of a process, and to provide insight into which improvements can be made to the tailor-made 

support and interventions, healthcare organizations may benefit from the use of a proven model. 

The model for quality assurance of lifestyle support (Chapter 6) can be a tool to structure, explain, 
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and provide insight in these processes. By using the model, there is consistency in the steps of the 

approach for which the content can be tailor-made. The consistency ensures uniformity in processes 

of different levels and herewith recognition, easier transferability, interconnectedness, and 

alignment between these levels which is indispensable in optimizing the quality of care and support 

for people with ID (Kersten et al., 2018; Schippers et al., 2018). It is recommended to begin modestly 

in a familiar environment and incrementally follow the model and use its consistency. By beginning in 

a larger setting, steps could be skipped due to lack of time and clarity which may result in lower 

quality and maintenance and thereby create disappointment among the people with ID themselves 

and all stakeholders (Damanpour, 1999; Taylor et al., 2014). 

In addition, because of the complexity reflected in practical and policy challenges as well as 

the multitude of possibilities for improvement, it is recommended that, in accordance with 

recommendations of, for example, Damschroder et al. (2013) and Fleuren et al. (2014), a coordinator 

is appointed for organizing the implementation processes. This ‘lifestyle-coordinator’ can coordinate 

the series of interdependent steps of the model and is responsible for initiating the cycle of 

monitoring, evaluation, and improving.  

To share and applicate knowledge, in general, and specifically about healthy lifestyle and the 

support of it within the systematic and comprehensive network approach, involvement of 

stakeholders and their interconnectedness at intrapersonal, interpersonal, organizational, 

community, and public policy levels (Sallis et al., 2006; McLeroy et al. 1988) is very important 

(Kersten et al., 2019; Damschroder et al., 2009 & 2013; Fleuren et al., 2014; Glasgow et al., 1999; 

Emerson et al., 2011). The research in Chapter 3 showed that interconnectedness and sharing 

knowledge between these levels are specific determinants within the support of persons with ID and 

that questions regarding communication had to be added to the MIDI. Healthcare organizations, for 

example, could improve this interconnectedness and the sharing and application of knowledge by 

setting up a knowledge infrastructure that is internally and externally oriented, including 

organizational partners such as other healthcare organizations, research, knowledge and educational 

institutions, and financial advisors. A knowledge structure is beneficial for sharing knowledge from 

scientific research (the theory basis) and its application from practice (evaluated practices) with 

others in practice or the financers of healthcare. Research into the implementation of innovations in 

healthcare organizations supporting people with ID also showed that professionals should fulfill a key 

role in sharing knowledge and the application of it for which managers should have a preconditioned 

role (Kersten et al., 2018).  

The case description in Chapter 6 shows a consultant of a knowledge, quality, and research 

department fulfilling the role of coordinator as well as a knowledge and support structure including 

participation in a scientifically research group, an internal knowledge group, and a group of 
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ambassadors in practice. This consultant is the link between policy, quality, research, knowledge, and 

support.  

 

Improvement of implementation of l ifestyle support in practice  

With regard to the lifestyle approaches of healthcare organizations, Chapter 2 demonstrated that 

using a theory basis is a key component that can be improved, which is in accordance with the 

findings in reviews of the literature of Willems et al (2017) and Naaldenberg et al. (2013). A theory 

basis should certainly exist of knowledge of behavioural change, guidelines about healthy physical 

activity, and nutrition. As postulated in Chapter 6, the theory basis should be a common thread 

throughout the entire approach and other implementation and maintenance components in order to 

begin with a clear theory based vision. In addition, the theory basis is supportive of the needs 

assessment of stakeholders to determine SMART goals and therewith lifestyle plans. Within these 

plans, theory based support, and interventions, the role and task distribution (including the role of 

DSPs) as well as the interventions and the pre-conditions of them such as finance should be secured.  

Chapter 2 also demonstrated that healthcare organizations can improve their current 

lifestyle approaches by adding multiple components to their interventions targeting multiple levels. 

These include, for example, components in daily living and monitoring and evaluation components 

aimed at nutrition as well as educational components targeting the professional and social 

environment.  

In practice, DSPs are most often responsible for lifestyle support and the execution of 

interventions, as analyzed in Chapter 2. The research of Kuijken et al (2018) showed that DSPs cannot 

currently fulfill this role because it is underestimated and not prioritized, and their capabilities are 

overestimated. Chapter 5 demonstrated that the attitude of DSPs towards supporting HEPA is 

improvable with educational interventions for DSPs. Chapter 2 also shows there is a gap in 

educational components targeting professionals, therefore, improvements can be made by 

healthcare organizations by offering educational components or interventions. These educational 

interventions should include capabilities such as knowledge about HEPA as well as skills in how to 

integrate this knowledge into (daily) support using opportunities. In addition to knowing what 

healthy physical activity means for their individual clients and knowledge about behavioural change, 

capabilities can be, for example, the awareness of the degree of achieving the healthy physical 

activity guidelines and how to support changes in current behaviour by using behavioural change 

techniques; the latter was recently studied by Willems et al (2019). The attitude towards 

opportunities is more difficult to change because it is based on uncontrollable attributions (Weiner, 

1972; 1985) such as financial resources of the organization in question. Opportunities, for example, 

are the support of colleagues and management or the presence of (game) materials to perform 
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begin with a clear theory based vision. In addition, the theory basis is supportive of the needs 
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plans, theory based support, and interventions, the role and task distribution (including the role of 

DSPs) as well as the interventions and the pre-conditions of them such as finance should be secured.  

Chapter 2 also demonstrated that healthcare organizations can improve their current 

lifestyle approaches by adding multiple components to their interventions targeting multiple levels. 

These include, for example, components in daily living and monitoring and evaluation components 

aimed at nutrition as well as educational components targeting the professional and social 

environment.  

In practice, DSPs are most often responsible for lifestyle support and the execution of 

interventions, as analyzed in Chapter 2. The research of Kuijken et al (2018) showed that DSPs cannot 

currently fulfill this role because it is underestimated and not prioritized, and their capabilities are 

overestimated. Chapter 5 demonstrated that the attitude of DSPs towards supporting HEPA is 

improvable with educational interventions for DSPs. Chapter 2 also shows there is a gap in 

educational components targeting professionals, therefore, improvements can be made by 

healthcare organizations by offering educational components or interventions. These educational 

interventions should include capabilities such as knowledge about HEPA as well as skills in how to 

integrate this knowledge into (daily) support using opportunities. In addition to knowing what 

healthy physical activity means for their individual clients and knowledge about behavioural change, 

capabilities can be, for example, the awareness of the degree of achieving the healthy physical 

activity guidelines and how to support changes in current behaviour by using behavioural change 

techniques; the latter was recently studied by Willems et al (2019). The attitude towards 

opportunities is more difficult to change because it is based on uncontrollable attributions (Weiner, 

1972; 1985) such as financial resources of the organization in question. Opportunities, for example, 

are the support of colleagues and management or the presence of (game) materials to perform 
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physical activities. Nevertheless, attention can be paid to this with group education in order to adapt 

the environment in such a way that the opportunities are present or using the environment in a 

creative manner. This could occur, for example, by learning how to utilize or adapt materials in the 

physical environment such as using the corridor or stairs in a physical and sports activity moment 

during day care or blowing up a garbage bag to provoke someone to move. Additionally, during 

regular tasks such as when using the hoist, perhaps someone could be placed in such a way that the 

person can touch the floor with the feet, push off, and thus become active. 

 

Methodological considerations 

A strength of this thesis is the cooperation and interaction between practice and science. The overall 

problem definition and aim of this thesis arises from a lifestyle consortium of nine healthcare 

organizations for people with ID. The studies form a coherent set in which several research strategies 

are used to explore the theory and practice of implementation, and the knowledge gained within 

each study is translated and shared with practice.  

In each study of this thesis, the most important stakeholders could be involved in the various 

stages of practical research (Donk & Lanen, 2019) because content experts, managers, and directors 

of the healthcare organizations participated in three knowledge networks. In practice, the 

organizational and operational levels were mainly involved including managers, lifestyle 

coordinators, paramedics, DSPs, and people with ID. In future research, stakeholders in the 

community and the public policy level should be included (McLeroy, 1988), for example, sports clubs, 

local supermarkets, community centres, health insurers, and local and national governments. The 

suggested knowledge structure can be supportive during this next step.  

This thesis contains a multiple case study and a case description, while well blinded 

randomized controlled trials were considered the gold standard of impact evaluation. However, 

because the aim of this thesis was to investigate implementation processes of lifestyle support in the 

complex and changing environment of healthcare organizations for people with ID and herewith to 

contribute to maintenance and quality assurance of lifestyle support in health care organizations, the 

authors used a methodology that accords with implementation research. Indeed, considering the 

importance of implementation within RCTs, it was a logical step to firstly explore the conditions for 

implementation. The next step is to perform interventions within the developed model and to use 

the model for process evaluation and other appropriate measures to evaluate the interventions.  

 

Implications for clinical practice, policy and research 

Because of the cooperation and interaction between practice and science, this thesis is not just a 

report for the consortium included healthcare organizations. The findings can be applied much more 

171 
 

widely. Herewith, professionals of healthcare organizations can learn from each other. It is, 

therefore, recommended to supplement and extend the knowledge structure with a scientist who 

connects to knowledge networks within the knowledge structure.  

In this thesis, a theory basis and knowledge about behaviour change and healthy lifestyle 

guidelines is recommended as a common thread in the lifestyle approach of a healthcare 

organization. In general, this knowledge is present and behavioural change models, theories and 

techniques, as well as healthy physical activity and nutrition guidelines are widely used within 

lifestyle approaches for the general population. However, it is still unknown if these models, theories, 

techniques, and guidelines are transferrable for people with ID. However, recent research shows that 

adjustments to them appear to be necessary, for example, in effective behavioural change 

techniques (Willems et al., 2019) and the potential physiological limitations of people with ID 

(Boonman et al., 2019). Further research, therefore, is certainly warranted because adjustments to 

the guidelines can result in adjustments or changes in the content of all of the components of the 

model for quality assurance. 

 Researchers and healthcare organizations in practice are encouraged to use the model for 

quality assurance of lifestyle support in multiple case studies to test the application of the model and 

herewith the measurement instruments in different settings of care and support of people with ID. In 

future research, the model can be further operationalized. 

For a good quality of health and, consequently, a good quality of life for people with ID, there 

must be continuous attention paid to healthy lifestyles within daily routines and structures and 

alignment of the policy, community, organizational, operational, and intrapersonal levels. To 

structure this process, a healthy lifestyle knowledge structure is expedited including an applied 

research agenda that must be established in alignment with the different levels.   
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Samenvatting (Summary in Dutch) 

Een gezonde leefstijl wordt gerelateerd aan een hogere kwaliteit van leven, het kunnen meedoen en 

meetellen in de maatschappij, zelfstandig activiteiten kunnen blijven uitvoeren en lagere 

maatschappelijke kosten.  

In Nederland worden de meeste mensen met een verstandelijke beperking ondersteund 

door zorgorganisaties. Het promoten en ondersteunen van een gezonde leefstijl is een belangrijk 

onderdeel van deze zorg. Dit is zo belangrijk omdat het voor mensen met een verstandelijke 

beperking nog moeilijker is dan voor de reguliere bevolking om een gezonde leefstijl te verkrijgen en 

te behouden. Vanwege een verstandelijke beperking is het bijvoorbeeld moeilijker om mee te doen 

aan gezonde leefstijlactiviteiten die zijn ontwikkeld en opgezet voor mensen zonder een beperking, 

onder andere door beperkingen in sociale, cognitieve en praktische vaardigheden. Vanwege deze 

beperkingen is vaker ondersteuning en begeleiding van anderen nodig, bijvoorbeeld in het maken 

van keuzes. Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat er bij mensen met een verstandelijke beperking 

vaker sprake is van veel te weinig beweging, te veel zitten en onvoldoende gezonde voeding.  

Zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking zien het daarom als een van hun 

kerntaken om cliënten te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl. Om 

dit te bereiken worden verschillende, deels zelf ontwikkelde en op maat samengestelde, interventies 

uitgevoerd. Deze interventies bestaan bijvoorbeeld uit activiteiten in het dagelijks leven zoals 

wandelen, de trap in plaats van de lift nemen en de suikerpot niet op tafel maar in de kast laten 

staan. Maar ook uit aanvullende activiteiten zoals beweeg- en sportactiviteiten, scholing over 

gezonde leefstijl en fitheidstesten.  

Het duurzaam en consequent bieden van ondersteuning van een gezonde leefstijl in de 

dagelijkse zorg is moeilijk. Naast de verstandelijke beperking en soms bijkomende beperkingen, 

kunnen ook andere factoren in de omgeving invloed hebben op de ondersteuning van een gezonde 

leefstijl. Hierbij kan gedacht worden aan factoren op operationeel niveau, dit zijn factoren dichtbij 

mensen met een verstandelijke beperking zoals binnen en rondom de woning en in dagelijkse 

activiteiten en ondersteuning. Veranderingen als bijvoorbeeld personeelswisselingen en financiële 

ondersteuning kunnen ervoor zorgen dat enthousiast opgezette interventies, die de 

leefstijlondersteuning bevorderen, verdwijnen. Ook factoren op organisatieniveau hebben invloed, 

zoals binnen ondersteunende diensten of afdelingen, evenals factoren in de maatschappij. Zo 

brengen de veranderingen van de afgelopen decennia met betrekking tot autonomie, participatie en 

inclusie uitdagingen met zich mee voor zowel mensen met een verstandelijke beperking als hun 

omgeving. Dit zijn uitdagingen rondom het maken van eigen keuzes, of eigen normen, waarden en 

keuzes van naasten en begeleiders wat betreft (de ondersteuning van) gezond bewegen en gezonde 

voeding. Maar ook zijn er uitdagingen in de afstemming tussen de zorgorganisatie en de 
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maatschappij, zoals tussen een woonlocatie en de lokale sportvereniging of de gemeente om mee te 

kunnen doen aan lokale initiatieven.  

  

Implementeren en behouden (het duurzaam en consequent bieden van een gezonde leefstijl in de 

dagelijkse ondersteuning) is dus moeilijk voor zorgorganisaties in deze veranderende omgeving op 

zowel operationeel- als organisatieniveau, als in relatie tot de maatschappij. Er is daarom behoefte 

aan inzicht in deze complexe implementatieprocessen. Wat is er nodig in de zorgorganisaties als het 

gaat om de leefstijlaanpak? Waaraan moeten interventies voldoen zodat ze goed geïmplementeerd 

kunnen worden? Hoe kijken begeleiders aan tegen het ondersteunen van gezond bewegen? Dit 

proefschrift tracht deze onderzoeksvragen te beantwoorden en draagt daarmee bij aan de 

duurzaamheid en verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning van een gezonde leefstijl door 

zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking.  

  

In Hoofdstuk 2 wordt antwoord gegeven op de vraag wat er nodig is in zorgorganisaties om een 

gezonde leefstijl te implementeren. Aan de hand van essentiële factoren binnen 

implementatieprocessen wordt een overzicht gegeven van de leefstijlinterventies van negen 

zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor hebben de 

verantwoordelijke professionals, zoals paramedici, begeleiders en vrije tijd coaches die betrokken 

zijn bij deze interventies een vragenlijst ingevuld. 

In het overzicht is ten eerste specifiek aandacht voor de voorwaarden voor implementatie. 

Naast de leefstijlinterventies werd daarom in kaart gebracht of er een theoretisch onderbouwde visie 

op leefstijl, beleid op leefstijl, professionals met leefstijl taken en individuele leefstijlplannen 

aanwezig waren. Ook werd geïnventariseerd of deze interventies structureel of af en toe 

plaatsvonden en hoe deze gefinancierd werden. Deze aspecten gezamenlijk werd de leefstijlaanpak 

van de zorgorganisatie genoemd. Vier van de negen organisaties hadden een visie op leefstijl en zes 

organisaties leefstijlbeleid. Bij zes organisaties waren professionals met leefstijltaken aanwezig en in 

vijf organisaties konden cliënten gebruik maken van individuele leefstijlplannen. De negen 

organisaties voerden gezamenlijk 59 interventies uit. Hiervan werd het merendeel gefinancierd door 

de organisaties zelf en een kleiner gedeelte werd via behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. 

De meeste interventies waren structureel ingebed en de uitvoering werd gemonitord. Bij één van de 

organisaties waren de uitgevoerde interventies volledig theoretisch onderbouwd, terwijl de andere 

organisaties een deels theoretisch onderbouwde aanpak hadden.  

Ten tweede werd, naast de voorwaarden voor implementatie, ook gekeken naar de 

essentiële factoren voor implementatie van interventies. Daarvoor werd geanalyseerd of de 

leefstijlaanpak uit meerdere componenten bestond en zich richtte op meerdere doelgroepen. De 
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Samenvatting (Summary in Dutch) 
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organisaties waren de uitgevoerde interventies volledig theoretisch onderbouwd, terwijl de andere 

organisaties een deels theoretisch onderbouwde aanpak hadden.  

Ten tweede werd, naast de voorwaarden voor implementatie, ook gekeken naar de 

essentiële factoren voor implementatie van interventies. Daarvoor werd geanalyseerd of de 

leefstijlaanpak uit meerdere componenten bestond en zich richtte op meerdere doelgroepen. De 
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negen organisaties hadden allen een aanpak bestaande uit meerdere componenten, waarvan de 

meeste componenten zich richtten op mensen met een verstandelijke beperking en het thema 

bewegen. Ook andere doelgroepen werden betrokken bij alle negen zorgorganisaties. Toch is de 

betrokkenheid en het gebruik maken van (de mogelijkheden in) het sociale netwerk en de 

maatschappij nog onvoldoende. Daarnaast is de setting van de activiteit of interventie vaak intern 

georiënteerd.  

De conclusie van het in hoofdstuk 2 beschreven onderzoek is dat elke zorgorganisatie de 

eigen leefstijlaanpak kan verbeteren. Mogelijkheden hierbij zijn het creëren van een theoretisch 

onderbouwde visie met uitgewerkt en gedragen beleid waarin mogelijke interventies worden 

genoemd per doelgroep. Aanvullend kunnen organisaties hun aanpak verbeteren door bij- en 

nascholing aan te bieden aan professionals en het sociale netwerk van mensen met een 

verstandelijke beperking. En tot slot door de huidige interne focus uit te breiden naar buiten de 

organisatie door het betrekken en gebruik maken van het sociale netwerk en de maatschappij, zoals 

vrienden, familie, een lokale vereniging of supermarkt.  

 

De implementatie van een leefstijlactiviteit of interventie binnen zorgorganisatie voor mensen met 

een verstandelijke beperking wordt beïnvloed door tal van factoren. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in 

deze factoren. Hiervoor is onderzocht of het bestaande meetinstrument om implementatie te meten 

[‘Measurement Instrument for Determinants of Innovations (MIDI)’] geschikt is voor het evalueren 

van de implementatie van een leefstijlactiviteit of interventie in de praktijk bij mensen met een 

verstandelijke beperking.  

De factoren die aan bod komen in deze MIDI vragenlijst zijn hiertoe vergeleken met factoren 

die werden genoemd in diepte-interviews met professionals betrokken bij leefstijlinterventies die zijn 

uitgevoerd door zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Alle factoren uit de 

MIDI werden genoemd door de professionals, met uitzondering van de factor over wet- en 

regelgeving. Er werden ook factoren genoemd in de interviews welke niet werden genoemd in de 

MIDI. Dit waren: het niveau van verstandelijke beperking, de geschiktheid van materialen en fysieke 

omgeving, het gericht zijn van interventies op meerdere doelgroepen en het aantal personen dat 

betrokken kan zijn in de interventie zoals persoonlijk begeleiders, behandelaren of verwanten en de 

communicatie tussen deze betrokken personen.  

 Om het gebruik van de MIDI binnen zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke 

beperking te vergroten werden aanvullingen aan bestaande vragen voorgesteld. Deze aanvullingen 

kunnen in vervolgonderzoek verder getest worden.   
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Houding en gedrag van professionals kunnen implementatieprocessen beïnvloeden. Binnen de groep 

professionals hebben begeleiders een cruciale rol in de dagelijkse ondersteuning van een gezonde 

leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking in het motiveren, creëren van mogelijkheden 

en aanbieden en ondersteunen van (participatie in) beweeg- en sportactiviteiten. Begeleiders 

vormen dus een van de belangrijkste doelgroepen met betrekking tot deze implementatieprocessen. 

Voldoende en gezond bewegen kan bijdragen aan een gezonde leefstijl. Inzicht in de houding 

(attitude) van begeleiders ten opzichte van het ondersteunen van gezond bewegen is een belangrijke 

stap om meer inzicht te krijgen hoe gezond bewegen van mensen met verstandelijke beperking kan 

verbeteren. Daarom is in Hoofdstuk 4 een nieuwe vragenlijst ontwikkeld die de attitude van 

begeleiders meet ten opzichte van het begeleiden van beweegactiviteiten van mensen met een 

verstandelijke beperking. Deze attitude vragenlijst is gebaseerd op factoren uit de literatuur en 

uitspraken uit de praktijk door professionals betreffende het ondersteunen van gezond bewegen. De 

vragenlijst is onderverdeeld in verschillende domeinen, zoals kennis, vaardigheden, mogelijkheden 

en duidelijkheid in rollen en uitkomsten ervaren, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken over 

gedragsverandering. De vragenlijst is ingevuld door 195 begeleiders van verschillende 

zorgorganisaties in Nederland. Uit de analyse van de antwoorden van deze begeleiders bleek dat de 

vragenlijst attitude meet over de afzonderlijke domeinen van gedragsverandering heen. Het bleek 

dat de attitude met 6 korte vragen op een valide en betrouwbare wijze gemeten kan worden. De 

vragenlijst is een nuttig hulpmiddel voor het afstemmen, verbeteren, ontwikkelen en evalueren van 

interventies in de praktijk. 

 

In Hoofdstuk 5 is de attitude van begeleiders ten opzichte van het ondersteunen van gezond 

bewegen en gemeten met de ontwikkelde vragenlijst beschreven. Van de 195 begeleiders die de 

vragenlijst invulden scoorde 20 procent lager dan neutraal, 25 procent scoorde neutraal en 55 

procent scoorde hoger dan neutraal. Verschillende factoren die deze attitude zouden kunnen 

beïnvloeden zijn geanalyseerd. Uit deze analyse bleek dat het hebben gevolgd van aanvullende 

educatie op het gebied van bewegen, de attitude verhoogt. Dit konden trainingen zijn die waren 

gevolgd binnen de organisatie gedurende de loopbaan, maar ook een vooropleiding waarin bewegen 

centraal stond of een scholing in de privé-situatie. Deze bevindingen suggereren dat zorgorganisaties 

het inbedden van gezond bewegen in het dagelijkse leven van mensen met een verstandelijke 

beperking kunnen verbeteren door begeleiders educatie over gezond bewegen aan te bieden. Een 

andere mogelijkheid voor zorgorganisaties is om begeleiders te werven die al een dergelijke 

opleiding hebben gevolgd, zoals toevoegen van een bewegingsagoog of leefstijlcoach aan een team 

van begeleiders.  
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De instrumenten die zijn ontwikkeld in de hoofdstukken 2, 3 en 4 omvatten de belangrijkste factoren 

die de complexe implementatieprocessen van een gezonde leefstijl voor mensen met een 

verstandelijke beperking binnen zorgorganisaties beïnvloeden. In Hoofdstuk 6 is een model 

samengesteld waarin al deze factoren zijn opgenomen. Het model is gebaseerd op de Plan-Do-Check-

Act-cyclus en meetbaar gemaakt met de ontwikkelde instrumenten. De toepassing van het model is 

geïllustreerd aan de hand van hoe leefstijlondersteuning plaatsvindt op een locatie in de praktijk. Het 

model kan gebruikt worden binnen zorgorganisaties om op operationeel en organisatieniveau de 

kwaliteit van leefstijlondersteuning te verbeteren. Door de stappen uit het model te volgen is er 

gestructureerd en systematisch terugkerende aandacht voor het thema gezonde leefstijl. Hiermee 

kan het succes of falen van een leefstijlaanpak verklaard worden en het kan inzicht geven in welke 

verbeteringen kunnen worden aangebracht. Op deze manier kan de ondersteuning van een gezonde 

leefstijl duurzaam en consequent ingevoerd worden en de kwaliteit van deze ondersteuning continu 

worden verbeterd. 

 

In de algemene discussie (Hoofdstuk 7) worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd en 

besproken in relatie tot ander onderzoek. Daarnaast worden praktische bevindingen benoemd en 

toekomstige onderzoeksrichtingen uiteengezet.  

Dit proefschrift laat zien dat zorgorganisaties verbeteringen kunnen aanbrengen in hun 

huidige leefstijlaanpak om de implementatieprocessen en daarmee structurele leefstijlondersteuning 

van mensen met een beperking te verbeteren.  

Door gebruik te maken van het ontwikkelde model en de vragenlijsten kunnen de 

voorwaarden voor implementatie, de essentiële en beïnvloedende factoren van leefstijlinterventies 

en de attitude van begeleiders ten opzichte van het begeleiden van gezond leven geanalyseerd en 

bijgestuurd worden.  

Voor het duurzaam en consequent bieden van gezonde leefstijl ondersteuning is continuïteit 

belangrijk. Dit betekent terugkerende aandacht in de fasen van plannen, doen, checken en 

verbeteren, waarna dit proces zich herhaalt. Daarnaast is een netwerkaanpak hierin zeer belangrijk. 

De terugkerende aandacht dient zowel op operationeel niveau (dichtbij de cliënt) aanwezig te zijn, 

op organisatorisch niveau, als in de maatschappij en politiek.  

Wederzijdse afstemming binnen en tussen deze niveaus helpt om gezamenlijk 

leefstijlondersteuning te bieden volgens dezelfde theoretisch onderbouwde uitgangspunten, in een 

samenhangend geheel waarin maatwerk mogelijk is. Kennis van gedragsverandering en kennis van 

gezonde leefstijl richtlijnen dienen als een rode draad door de leefstijlaanpak van een zorgorganisatie 

te lopen. Voor de algemene bevolking is deze kennis aanwezig en worden 

gedragsveranderingsmodellen, -theorieën en –technieken, net als beweeg- en voedingsrichtlijnen 
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wijdverspreid ingezet binnen leefstijlinterventies. Uit recent onderzoek blijkt dat de toepassing bij 

mensen met een verstandelijke beperking veelbelovend is, maar dat aanpassingen nodig zijn. 

Wederzijdse afstemming is dus ook nodig tussen zorgorganisaties en wetenschap.  

Een kennisstructuur en een gezamenlijk gedragen onderzoeksagenda kunnen wederzijdse 

afstemming ondersteunen. In deze structuur dienen zowel mensen met een verstandelijke beperking 

zelf of hun vertegenwoordigers, betrokkenen vanuit de dagelijkse praktijk op operationeel en 

organisatieniveau, betrokkenen vanuit de maatschappij, wetenschap en politiek een plek te hebben.  

Door middel van terugkerende aandacht met behulp van een netwerkaanpak waarin 

wederzijdse afstemming plaatsvindt, kan de kwaliteit van de ondersteuning van een gezonde leefstijl 

continu worden verbeterd.  
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Eenvoudige samenvatting  

Hoe kunnen zorgorganisaties mensen met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk  

ondersteunen bij een gezonde leefstijl? 

In dit onderzoek is gezocht naar antwoorden op deze vraag.  

 

Inleiding 

Het is belangrijk om zo gezond mogelijk te leven. 

Bijvoorbeeld door gezond te eten en genoeg te bewegen. 

Door gezond te leven voelen mensen zich namelijk vaak beter 

en hebben ze minder kans op ziektes en andere klachten. 

 

Dit geldt natuurlijk ook voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Maar voor hen is het vaak nog lastiger om gezond te leven. 

Dat komt doordat ze bijvoorbeeld niet makkelijk naar een gewone sportclub kunnen. 

Veel mensen met een verstandelijke beperking bewegen te weinig. 

Ze zitten teveel en eten niet gezond genoeg. 

 

Gezamenlijke aanpak 

Andere mensen kunnen helpen of juist belemmeren om gezond te leven. 

Ook de omgeving kan helpend of juist belemmerend werken.  

Gezond leven doet iemand dus meestal niet alleen.  

Maar samen met mensen er om heen, in de omgeving waar wordt gewoond en gewerkt.  

Daarom is het zo belangrijk om samen aan de slag te gaan met gezond leven in de omgeving. 

 

Mensen met een verstandelijke beperking wonen of werken vaak bij een zorgorganisatie. 

Die zorgorganisaties willen ervoor zorgen dat hun cliënten een gezonde leefstijl hebben. 

Maar het is moeilijk om dat goed te doen en te blijven doen. 

 

Het is bijvoorbeeld moeilijk om het goede voorbeeld te geven.  

En iemand ondersteunen om gezond te leven is ook niet eenvoudig.  

Maar uit dit onderzoek blijkt dat als begeleiders scholing volgen,  

zij positiever staan tegenover het ondersteunen van cliënten in een gezonde leefstijl. 

 

Scholing aanbieden aan begeleiders helpt zorgorganisaties dus om hun aanpak van een gezonde 

leefstijl te verbeteren. 
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Hieronder staan andere uitkomsten van dit onderzoek beschreven: 

 

De organisatie 

� Het werkt goed als zorgorganisaties opschrijven hoe ze het ondersteunen van gezonde leefstijl 

willen aanpakken.  

Daarmee is het voor iedereen duidelijk hoe de organisatie deze ondersteuning aanpakt: 

- bijvoorbeeld welke richtlijnen worden gebruikt  

- en hoe de financiering geregeld is 

� Het is belangrijk dat er binnen de organisatie mensen zijn die verstand van hebben van:  

- de ondersteuning van gezonde leefstijl  

- en van de mogelijkheden voor cliënten en de omgeving. 

Dit kan door het aanbieden van scholing of door medewerkers aan te nemen die al een leefstijl-

opleiding hebben gevolgd. 

 

De locatie 

� Het is goed als alle locaties een eigen plan maken over hoe ze gezonde leefstijl gaan 

ondersteunen.  

� Met speciale vragenlijsten kunnen locaties ontdekken wat goed gaat en wat beter kan.  

� Het is belangrijk om het leefstijl-plan samen met cliënten en de omgeving te maken.     

Er kunnen dan verschillende en precies passende manieren om te ondersteunen worden gekozen 

voor cliënten, medewerkers en de omgeving. 

Zoals ondersteuning van gezonde leefstijl in het dagelijks leven, aanvullende activiteiten of 

scholing. 

Het is handig om in de leefstijl-ondersteuning ook gebruik te maken van de mensen om iemand 

heen, zoals vrienden en familie. 

En van bijvoorbeeld sportclubs of andere verenigingen in de buurt. 

 

Communicatie 

� Het is belangrijk om goed met elkaar in gesprek te blijven over gezonde leefstijl: 

Zoals over vragen, wensen, mogelijkheden en voorbeelden.  

� Een netwerk van mensen die ondersteunen en kennis delen kan hierbij helpen. 

Leefstijl-plannen kunnen dan worden aangepast wanneer dat nodig is.  

 

Zo kan de ondersteuning steeds worden verbeterd en blijft er aandacht voor gezonde leefstijl. 
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Dankwoord (Acknowledgements in Dutch) 

In het derde en vierde jaar van mijn studie bewegingswetenschappen aan de RuG leerde ik bij NOVO, 

nu Cosis, onder andere Ageeth, Bianca, Tom en Anita kennen. Ik kreeg de kans om samen met hen en 

andere cliënten, begeleiders, behandelaren, ondersteunende diensten, de faculteit 

bewegingswetenschappen en een externe diëtist een gewichtscontroleprogramma te ontwerpen. 

Een programma passend bij de vragen en mogelijkheden van de betrokken cliënten en hun 

omgeving. In een pilotonderzoek werd het programma geëvalueerd. Hier zag ik de waarde van het 

doen van onderzoek en kennisontwikkeling in nauwe samenwerking met de praktijk. Bovendien is 

het ook ontzettend leuk om te doen! Deze ervaring is vast de basis geweest voor mijn 

promotieonderzoek, alhoewel ik indertijd een promotietraject nooit heb overwogen. Maar nu is mijn 

proefschrift afgerond en wil ik graag de mensen bedanken die hieraan een bijdrage hebben geleverd.  

 Beste Ruud, jij was degene die mij vanaf het derde jaar bewegingswetenschappen, via 

meerdere leefstijlonderzoeken, de mogelijkheid gaf kennis te maken met de doelgroep mensen met 

een verstandelijke beperking en de zorgorganisaties die hen ondersteunen. Ik wil je hartelijk danken 

voor alle enthousiasme, kennis van theorie en de praktijk, ervaring, positieve feedback, maar ook 

jouw grote netwerk dat je met mij gedeeld hebt gedurende de jaren dat wij hebben samengewerkt. 

Bedankt voor de vele uren die jij hebt vrijgemaakt voor de promotieoverleggen en het meelezen en 

meeschrijven aan artikelen. Jouw adviezen, voorzien van veel theoretische kennis en een 

helicopterview, hebben mij enorm geholpen. We startten met een meetinstrument naar de 

motivatie in bewegen en sporten bij mensen met een verstandelijke beperking en een 

gewichtscontroleprogramma dat hele mooie resultaten gaf. En nu, na jaren van praktijkervaring en 

onderzoek ligt er een set meetinstrumenten om de implementatie van de ondersteuning van een 

gezonde leefstijl binnen zorgorganisaties te meten. Zonder jouw bijdrage was dit proefschrift niet op 

deze manier tot stand gekomen.  

 Ik werd adviseur met aandachtsgebied leefstijl, samen met collega’s, cliënten en anderen heb 

ik bij NOVO en Cosis aan mooie leefstijlprojecten mogen werken en een steun- en kennisstructuur 

opgezet. Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie samenwerkingen, ik heb hier heel veel van 

geleerd en aan gehad in mijn onderzoek. In het bijzonder wil ik Myriam en Marlies bedanken. Jullie 

waren de collega’s met wie ik jarenlang het meest direct ben opgetrokken. Beste Myriam, dankjewel 

voor jouw altijd scherpe kijk en uitspraken, jij hebt zo veel kennis van en ervaring met (bewegen met) 

mensen met een beperking, ik heb veel van je geleerd. Van de opbouw en aandachtspunten van een 

beweegles tot aan het geven van workshops aan teams en cliënten, fijn dat jij mijn paranimf wilt zijn. 

Beste Marlies, dankjewel voor jouw eeuwige energie op locaties en dezelfde energie in de 

samenwerking in het project Lekker in je Lijf! en de kenniskring leefstijl. Wat ontzettend jammer dat 

jij inmiddels ergens anders werkt, maar heel fijn dat je toch mijn paranimf wilt zijn. Mijn dank gaat 
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natuurlijk ook naar Francien, Karel, alle betrokken fysiotherapeuten, de leden van de kennisgroep en 

later kenniskring leefstijl, en alle ambassadeurs leefstijl. En niet te vergeten mijn collega’s van Kennis 

Kwaliteit en Onderzoek. Alma, jou wil ik graag in het bijzonder bedanken voor jouw kritische blik op 

mijn laatste artikel en alle afstemming over onderzoek doen in het algemeen. En Inge, jou wil ik 

natuurlijk bedanken voor de opzet van de hertaling van de Nederlandse samenvatting, fijn dat jij dit 

zo eenvoudig en beknopt voor mij kon opschrijven. 

 Beste Marieke, Linda en andere collega’s, Hendrik, Jolanda en andere bewoners van 

woonlocatie de Kornalijn. Wat hebben jullie een mooie leefstijl-voorbeeld-locatie neergezet! Ik kom 

al langer af en toe bij jullie. Eerst voor Voeding en Beweging in combinatie met Meer Bewegen voor 

Ouderen samen met Karin. En later ten behoeve van de beweegtuin. Jullie kunnen trots zijn op wat 

jullie daar met elkaar bereikt hebben. Dankjewel voor dit prachtige praktijkvoorbeeld van P, D, C tot 

A wat ik mocht beschrijven in hoofdstuk 6 en de bijdrage die jullie hebben geleverd aan de 

dataverzameling.  

 Naast Cosis, wil ik graag alle andere zorgorganisaties die zijn betrokken bij de 

Innovatiewerkplaats bedanken: De Trans, De Zijlen, Stichting Sprank, ’s Heerenloo Zorggroep, Talant, 

Koninklijke Visio Noord Nederland, Philadelphia en Vanboeijen. Dankjewel voor de mogelijkheid om 

dit onderzoek uit te voeren. Ik wil alle betrokkenen bij het kennisnetwerk, inhoudsdeskundigen en 

managers, bedanken voor het meedenken, de adviezen, betrokkenheid en enthousiasme. Daarnaast 

wil ik alle mensen, van alle verschillende betrokken organisaties, die een bijdrage hebben geleverd 

aan mijn onderzoeken, bedanken daarvoor. In het bijzonder Mariëlle Tromp - de Vitale Zorgverlener, 

Klik en het Kennisplein Gehandicaptensector.  

  

Beste Aly, ook wij kenden elkaar al voordat ik dacht aan zelf promoveren. We zaten beide in het 

kennisnetwerk van inhoudsdeskundigen in samenwerking met de Hanzehogeschool. Heel bijzonder 

aan jou is jouw bevlogenheid, jij staat altijd klaar (ongeveer dag en nacht) voor feedback op een 

prettige, opbouwende manier. Jij bent ook altijd positief en hebt enorm veel kennis en ervaring waar 

ik veel aan heb gehad, evenals alle zaken die jij hebt geregeld om dit project tot een goed einde te 

brengen. Dankjewel voor alle samenwerking, de energie die je hebt gestoken in de fijne begeleiding 

van de afgelopen jaren en alles wat jij mij hebt geleerd. Dankjewel ook voor de ruimte die ik kreeg 

om dit promotieonderzoek goed af te ronden. Onmisbaar!  

 Beste Cees, dankjewel voor de fijne, toegankelijke, positieve en overstijgende manier van 

begeleiden van mijn promotieonderzoek. Jouw feedback tijdens de promotieoverleggen heb ik altijd 

als heel waardevol ervaren. Je gaf me zelfvertrouwen in het uitvoeren van de onderzoeken, kwam 

met oplossingen vanuit een heel andere invalshoek en bracht mij in contact met de juiste mensen 
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Dankwoord (Acknowledgements in Dutch) 
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brengen. Dankjewel voor alle samenwerking, de energie die je hebt gestoken in de fijne begeleiding 

van de afgelopen jaren en alles wat jij mij hebt geleerd. Dankjewel ook voor de ruimte die ik kreeg 

om dit promotieonderzoek goed af te ronden. Onmisbaar!  

 Beste Cees, dankjewel voor de fijne, toegankelijke, positieve en overstijgende manier van 

begeleiden van mijn promotieonderzoek. Jouw feedback tijdens de promotieoverleggen heb ik altijd 

als heel waardevol ervaren. Je gaf me zelfvertrouwen in het uitvoeren van de onderzoeken, kwam 

met oplossingen vanuit een heel andere invalshoek en bracht mij in contact met de juiste mensen 
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waar dat nodig was. Dat en jouw kennis van wetenschappelijk onderzoek doen heeft mij geholpen 

om dit promotieonderzoek goed af te ronden. Dankjewel daarvoor! 

 Beste Johan, wat fijn dat jij vanuit Sportstudies betrokken was bij mijn promotieonderzoek! 

Jouw ervaring met onderzoek doen, het schijven van Engelstalige artikelen en jouw theoretische en 

praktische kennis van omgeving- en community-based interventies waren heel waardevol voor mij. 

De sparmomenten tijdens de promotie overleggen hebben mij erg geholpen. Dankjewel voor alle 

positieve en accurate feedback en adviezen.  

 Ik had dit onderzoek niet kunnen uitvoeren zonder hulp van de collega’s van het lectoraat 

Allied Healthcare and Nursing. Wim, dankjewel voor jouw vakkundige hulp bij de statistische analyses 

en het schrijven van de artikelen over de Attitudevragenlijst. Marie-José, Mariël, Annelies, Dinette, 

Annemarie, Marjolijn en Gineke, dankjewel voor alle uitwisseling, de gezamenlijke workshops, tips en 

gezellige tijd. Trudy en Ineke, jullie ondersteuning bij veel praktische zaken tijdens mijn onderzoek 

heb ik enorm gewaardeerd. Van promotieoverleggen, de minisymposia, workshops tot het 

kennisnetwerk. Dankjewel.   

 Ook wil ik mijn andere coauteurs bedanken voor hun waardevolle feedback en prettige 

samenwerking. Beste Margot en Brenda, ik vond de samenwerking aan het MIDI-artikel ontzettend 

prettig, ik ben dankbaar voor alle tijd die jullie hierin hebben gestoken. Dankjewel daarvoor. Beste 

Thessa en Leontien, wat fijn dat jullie met mij wilden meedenken en –schrijven aan het artikel over 

de ontwikkeling van de attitudevragenlijst, ik heb bewondering voor jullie expertise.   

 Jenny en Ramona, I would like to thank you both very much for improving the articles by 

editing them for me.  

  

Naast mijn werk bij Cosis en het promotieonderzoek gedurende de afgelopen jaren heb ik fijne 

afleiding gehad van mijn volleybal-teamgenootjes, buren en vrienden. Wat een geluk dat ik jullie ken! 

Dankjewel voor al jullie belangstelling, maar ook voor alle afleiding. Esmeralda in het bijzonder, jij 

weet als geen ander dat gezondheid niet vanzelfsprekend is, maar een gezonde leefstijl wel kan 

helpen. Daarnaast is gezondheid meer dan alleen de afwezigheid van ziekte �.  

 En wat ben ik blij met alle steun die ik van familie heb gehad. Allereerst en het meest 

belangrijk mijn ouders natuurlijk. Papa en mama, ‘als je elke dag naar beter streeft, heb je niet voor 

niets geleefd’. Ik weet nog steeds niet zo goed wat ik nou echt van deze uitspraak vind, toch… 

hiermee, maar vooral met alle zorgzame ondersteuning van jullie, heb ik de mogelijkheid gehad en 

het doorzettingsvermogen om te gaan studeren, het werk te doen wat ik doe en dit 

promotieonderzoek. Jullie hebben mij altijd geholpen, ook privé, van de opvang van Elle en Lex en 

verhuizing tot verbouwing (2 keer zelfs). Dit is waarom jullie zo’n belangrijke bijdrage aan dit 

proefschrift hebben geleverd. Ik kan jullie daar niet genoeg voor bedanken. Jacques en Maria, ook 
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jullie wil ik natuurlijk enorm bedanken voor alle belangstelling en steun. Jacques, ook voor jou geldt 

dat gezondheid niet vanzelfsprekend is, maar dat een gezonde leefstijl en voortdurend positief naar 

het leven kijken, zeker helpt. Heel erg bedankt voor alles. Bertrik en Karin, Rikkert en Priscilla, Erik en 

Ramona (nogmaals), al spreken we elkaar zeker niet wekelijks, ook jullie wil ik graag bedanken voor 

alle interesse in mijn onderzoek.  

Lieve Elle en Lex, de mooiste en liefste kinderen op de wereld. Elle, jij zat in mijn buik toen ik 

solliciteerde naar deze promotieplek. Lex jij twee jaar later, ik zat er precies middenin. Nu, weer een 

paar jaartjes later en jullie een beetje groter, is dan eindelijk mijn boek er (‘hij is uit de computer!’). 

De plaatjes staan voorop, de tekst lezen jullie misschien later eens. Zal ik dan nu maar beloven, dat 

doe ik bij deze, wat meer tijd met jullie door te brengen!  

 En dan zijn mijn laatste woorden voor jou Martin, mijn steun en toeverlaat! Wat waren het 

drukke jaren, promoveren, kinderen krijgen, verhuizen en verbouwen. Bedankt voor jouw 

onvoorwaardelijke begrip, geduld, steun en liefde. Als jij er niet was geweest was het promoveren 

nooit gelukt. Er waren veel momenten dat mijn gedachten bij mijn onderzoek waren en ik er niet 

echt was. Als ik onzeker was, gaf jij mij zelfvertrouwen en hield me op de been. Je zegt vaak dat je 

trots op me bent en hier kan ik dat aan jou terug schrijven (zwart op wit) dat ik ook enorm trots ben 

op jou! Dankjewel voor alles, ik hou van jou.   
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