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Deze publicatie is één van de belangrijkste resultaten van het ASAL PROJECT, medegefinancierd door
de Europese Unie in het kader van het Erasmus + programma, Sport Action. Deze publicatie bestaat
uit twee hoofdonderdelen.
1. DEEL I bevat een literatuuroverzicht waarin de sterke en positieve invloed van lichaamsbeweging,
fysieke activiteit en sport op het mentaal welzijn en sommige psychische aandoeningen wordt
aangegeven. Meer specifiek is er in de afgelopen twee decennia een overvloed aan onderzoeken en
rapporten, transversaal, longitudinaal en experimenteel, die overtuigend bewijs leveren dat aerobe en
anaerobe oefeningen, waaronder joggen, zwemmen, fietsen, wandelen, tuinieren, dansen en
krachttraining, is effectief in het verminderen van angst en depressie, en levert zowel fysiologische als
psychologische voordelen op voor andere psychische aandoeningen, zoals schizofrenie, bipolaire
stoornissen en eetstoornissen. De samenstelling van dit rapport leidt tot de ontwikkeling van een
nieuwe training voor professionals in Beweging, Sportwetenschappen, Gezondheid en aanverwante
disciplines.
2. DEEL II bevat een onderzoeksrapport met de resultaten van zes interviews die in elk partnerland
zijn gehouden. Meer in het bijzonder werden vijfentwintig professionals en vijf servicegebruikers uit
vijf Europese landen (België, Griekenland, Italië, Spanje en Tsjechië) geïnterviewd met behulp van een
semi-gestructureerd interviewprotocol om inzicht te krijgen in de gebruikers van servicegebruikers en
zorgprofessionals. 'perspectieven op het aangaan van fysieke activiteit als een haalbare en gunstige
interventie voor psychologische behandeling. De resultaten gaven aan dat beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg bereid zijn lichaamsbeweging te bevorderen als onderdeel van de psychologische
behandeling van psychische aandoeningen, en gebruikers van diensten zullen waarschijnlijk
deelnemen aan lichaamsbewegingsprogramma's die voor dit doel worden georganiseerd.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
This project has been funded with support from the European Commision. This publication [communication] reflects only the views of the author, and the Commision cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained herein.

The project has been developed by a balanced partnership encompassing:

Coordinator
EDRA – Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups (Greece)
Members
COOSS – Marche Cooperativa Sociale Onlus (Italy)
ENALMH – European Network of Active Living for Mental Health
(Belgium) FOKUS PRAHA – (Czech Republic)
FUNDACION INTRAS – (Spain)
NKUOA – National and Kapodistrian University of Athens (Greece)
Authors
ΝΙCOS ANDREOPOULOS, ENALMH AISBL, Belgium
MARIA CARRACEDO, Fundaciόn Intras, Spain
FRANCESCA CESARONI, Cooss Marche, Italy
KONSTANTINOS KARTEROLIOTIS, National and Kapodistrian
University of Athens, Greece
MARIA KOSKOLOU, National and Kapodistrian University of
Athens, Greece ANGELIKI MANIOTI, Edra, Greece
ALEXANDRA MARKATI, National and Kapodistrian University of
Athens, Greece
MARIA MLATIčEKOVÁ, FOKUS PRAHA, Czech
Republic MIKE MICHIELS, ENALMH AISBL,
Belgium
MARA MORICI, Cooss Marche, Italy
MARIA PSYCHOYNTAKI, National and Kapodistrian University
of Athens, Greece
NEKTARIOS STAVROU, National and Kapodistrian University of
Athens, Greece
FILIPPO TRICCO, Cooss Marche, Italy

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
This project has been funded with support from the European Commision. This publication [communication] reflects only the views of the author, and the Commision cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained herein.

GEESTELIJKE GEZONDHEID / GEESTELIJKE PROBLEMEN & STOORNISSEN
Marίa Carracedo
Fundaciόn Intras

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
This project has been funded with support from the European Commision. This publication [communication] reflects only the views of the author, and the Commision cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained herein.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
This project has been funded with support from the European Commision. This publication [communication] reflects only the views of the author, and the Commision cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained herein.

Inleiding tot het concept van geestelijke gezondheid
GEESTELIJKE GEZONDHEID / GEESTELIJKE ZIEKTE
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2018b) definieert geestelijke gezondheid
als een toestand van welzijn waarin een individu zijn of haar eigen capaciteiten
realiseert, kan omgaan met de normale stress, productief kan werken en een bijdrage
kan leveren aan zijn of haar gemeenschap.
Mental Health Europe (MHE) merkt op dat er geen officiële definitie van geestelijke
gezondheid bestaat. Culturele en theoretische verschillen maken het moeilijk om
éénsgezinde definitie te formuleren.
De meeste experts zijn het er echter over eens dat geestelijke gezondheid en de
afwezigheid van psychische aandoeningen niet hetzelfde zijn, d.w.z. dat de
afwezigheid van een erkende psychische stoornis niet noodzakelijk een indicator is
van de geestelijke gezondheid. Een goede geestelijke gezondheid of een toestand van
welzijn beschermt tegen de ontwikkeling van stoornissen, terwijl psychische
stoornissen het risico op geestelijk ongemak vergroten.
Geestelijke gezondheid maakt integraal deel van de gezondheid en het welzijn (NHS
Choices, 2016) (WHO, 2018b). De geestelijke gezondheid staat op dezelfde lijn als
lichamelijke gezondheid en beiden dezelfde aandacht krijgen. Vandaar de vandaag
aanvaarde internationale slogan “geen gezondheid zonder geestelijke gezondheid”
(Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2020; WHO, 2013).
EVOLUTIE IN HET BEGRIP VAN GEESTELIJKE ZIEKTE
De definities over de psychische aandoeningen zijn de afgelopen halve eeuw
regelmatig veranderd. Geestelijke stoornis/ziekte verwijst naar aandoeningen die de
cognitie, de emotie en het gedrag beïnvloeden (bijv. Schizofrenie, depressie,
autisme). Klinische definities bevatten nu meer informatie (d.w.z. de definities zijn
vanuit een meer holistisch perspectief beschreven en met de verlegging van de focus
op de ziekte naar een focus op de gezondheid). Dit leidde ook tot een overgang van
de aandacht op het stigma van psychische aandoeningen naar de erkenning van de
belangrijkheid van de geestelijke gezondheid voor de algehele gezondheid.
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In 1948 definieerde de Wereldgezondheidsorganisatie gezondheid als "een toestand
van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid
van ziekte of gebrek" (WHO, 1948). In de jaren zestig en zeventig kreeg een persoon
met een psychische aandoening een diagnose als label zonder veel details. Nationale
statistische gegevens werden gerapporteerd door middel van diagnoses (bijv. aantal
personen met schizofrenie of depressie). Mensen met een psychische aandoening
werden ook vaak gestigmatiseerd en geïnstitutionaliseerd. Vandaag is er een
versnelde deinstitutionalisering begonnen. (Manderscheid, Ryff, Freeman, McKnight-Eily, Dhingra en Strine, 2010).
In de jaren tachtig en negentig deed zich een grote verschuiving voor. De zorg zocht
naar behandelingen die meer aan de behoeften van de persoon met ernstige
psychische aandoeningen voldeden.
Mensen met

ernstige

psychische aandoeningen

werden

uit

psychiatrische

ziekenhuizen ontslagen, maar de eerste lijnzorg en de gezondheidsdiensten was
hierop niet voldoende voorbereid. De bevolking van dakloze geesteszieken groeide
snel in Europa. Er waren nieuwe definities nodig om mensen met de meest ernstige
psychische aandoeningen te identificeren en om een kader te creëren voor nieuwe
programma's (Manderscheid et al., 2010).
In de afgelopen decennia is de lading van het concept ‘geestelijke gezondheid’
gewijzigd. Men verwijst nu naar een positieve psychologische functioneren, een
gevoel van welzijn, hoop en dat de kwaliteit van leven omvat. Verschillende
mijlpaalstudies beschreven hoe de kwaliteit van leven varieerde of op basis van
demografische kenmerken (Andrews & Whitney, 1976).
De belangstelling voor het subjectief welzijn groeide. De lading van subjectief welzijn
werd omschreven (bijv. tevredenheid over het leven, beoordelingen van geluk) en de
invloeden van veroordelende en motiverende processen werden onderzocht (Diener,
Suh, Lucas, 1999). Vanuit een meer humanistische, existentiële hoek werd de nadruk
gelegd op groei en de persoonljke betekenis en capaciteit (Neugarten, 1973). Beide
formuleringen evolueerden naar twee oriëntaties om psychologisch welzijn te
definieren: de ene gericht op geluk en de andere op het menselijk potentieel
(Kahneman, Diener, & Schwarz, 1999; Riff & Singer, 2008).
Aan het begin van de jaren 2000 werd het concept van welzijn onderzocht met
behulp van empirische indicatoren zoals tevredenheid met het leven, doel,
persoonlijke groei, beheersing van het milieu, zelfacceptatie, autonomie en positieve
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relaties (Keyes, Shmotkin en Ryff, 2002). Deze studies ondersteunen het idee dat de
afwezigheid van psychische problemen geen garantie is voor de aanwezigheid van
welzijn en dat psychische aandoeningen en geestelijke gezondheid onafhankelijke
dimensies zijn.

HUIDIGE DEFINITIE
De meest recente definities over gezondheid gebruiken het welzijnsmodel, waarin
welzijn verwijst naar de mate waarin de persoon een positieve en enthousiaste
instelling voelt over zichzelf en het leven, terwijl ziekte verwijst naar de
aanwezigheid van een ziekte/stoornis. Deze definities zijn zowel van toepassing op
fysieke als psychische aandoeningen en welzijn (Manderscheid et al., 2010).
In dit model worden gezondheid en ziekte als twee aparte dimensies gezien. Herstel
is de brug tussen de twee. Het bouwt op de sterke punten van gezondheid om de
zwakke punten van ziekten aan te pakken. Bovendien, lijden veel mensen met
psychische problemen ook aan lichamelijke aandoeningen. Vandaar dat een dubbele
nadruk op geestelijke en lichamelijke gezondheid essentieel is (Manderscheid et al.,
2010). Deze accenten hebben erg belangrijk gevolgen voor de hervorming van de
gezondheidszorg.
In deze huidige opvattingen staat de persoon centraal; sterke punten worden
benadrukt maar zwakke punten niet. Herstel en deelname aan de gemeenschap zijn
de primordiale doelen. Herstel is een levenslang proces waarin een persoon met een
psychische aandoening ernaar streeft om terug volledig deel te nemen aan het
gemeenschapsleven, zelfs bij aanhoudende symptomen. (Manderscheid et al., 2010).
Recente opvattingen wijzen op de invloed van persoonlijke factoren als risicofactoren
in de ontwikkeling van de geestelijke gezondheid. De studie "The State of Mental
Health in European Union" (Directoraat Gezondheid en consumentenbescherming,
Europese Commissie, 2004) gaat ervan uit dat ongunstige 'levensgebeurtenissen',
zoals het verlies van een partner of van een baan, kunnen interageren met andere
determinanten die een negatief effect op de geestelijke gezondheid. Bovendien
kunnen veel langdurige problemen (o.a. financiële problemen), - hetzij van uzelf of
van iemand in de buurt – leiden tot chronische psychische stoornissen.
Desalniettemin is het belangrijk om onderscheid te maken tussen psychische
problemen en psychische stoornissen. Psychisch leed verwijst naar de aanwezigheid
van symptomen, die voornamelijk vormen van depressie of angst zijn (Directoraat-
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generaal Gezondheid en consumentenbescherming, Europese Commissie, 2004).
Deze symptomen worden meestal gemeten via ‘checklists’ of zelf-gerapporteerde
instrumenten. Psychisch leed is daarom een voortdurende veranderde dimensie. De
symptomen komen vrij vaak voor en maar kunnen ook van voorbijgaande aard zijn
(bijvoorbeeld na een negatieve of stressvolle levensgebeurtenis). Meestal past de
persoon echter niet in een psychiatrische diagnostische categorie en zal dat
waarschijnlijk ook nooit gebeuren. Personen met psychiatrische stoornissen scoren
echter meestal veel hoger op de psychologische meetinstrumenten.
Psychiatrische diagnoses zijn daarentegen afzonderlijke entiteiten die worden
beschreven door middel van syndromen. Deze syndromen zijn een cluster van
symptomen. Hierin spelen de duur, de ernst en de invloed op het dagelijks leven ook
een rol. Er is ook een samenhang tussen de verschillende diagnoses en de behoefte
aan zorg (bijvoorbeeld eerstelijnszorg of psychiatrische zorg).

BELANGRIJKSTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSSTOORNISSEN IN EUROPA
Zoals het Europese actieplan voor geestelijke gezondheid 2013-2020 (WHO, 2015)
aangeeft, zijn mentale stoornissen een van de belangrijkste uitdagingen voor de
volksgezondheid in de Europese regio. Psychische stoornissen komen vaak voor; de
prevalentie in Europa wordt geschat op een vierde van de algemene bevolking die in
hun leven ooit problemen vertonen. Geestelijke gezondheidsproblemen variëren van
leeftijd, geslacht, sociale status en landen. Bovendien wordt geschat dat psychische
stoornissen jaarlijks meer dan een derde van de bevolking treffen. De Eurostat Study
on Mental Health and Related Issues Statistics (Eurostat, 2018), wees uit dat het
percentage personen dat aangaf een psycholoog, psychotherapeut of psychiater te
hebben geraadpleegd in de 12 maanden voorafgaand aan de EHIS-enquête hoger ligt
bij vrouwen (6,3%) dan bij mannen (4,2%). Dit patroon was zichtbaar in bijna alle EUlidstaten ”(Eurostat, 2018).
Ten slotte bedroeg het aandeel van de totale bevolking (mannen en vrouwen samen)
van 15 jaar of ouder dat in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête een
psycholoog of psychiater raadpleegde tussen 2,1% en 8,1% (Eurostat, 2018).
Het ECNP EBC Report-onderzoek dat in 2011 werd uitgevoerd (Wittchen et al., 2011)
toont aan dat de meest voorkomende psychische stoornis in Europa ernstige
depressie is (meer dan 30 miljoen mensen in de EU). Depressie wordt gevolgd door
verschillende

soorten

fobieën

(22

miljoen),

somatoforme

stoornissen

en
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alcoholafhankelijkheid (zie tabel 1). Een studie van de WHO (2015) toonde echter aan
dat angst een van de meest voorkomende aandoening zijn bij Europeanen.
Volgens de Europese Regio van de WHO zijn erin de prevalentie van psychische
stoornissen duidelijke geslachts- en sociale verschillen waarneembaar.
• Depressieve stoornis komt tweemaal zo vaak bij vrouwen als bij mannen.
• Psychotische stoornissen wordt bij ongeveer 1 à 2% van de bevolking als
diagnose gesteld. Er werden geen verschillen tussen mannen en vrouwen
gevonden.
• Stoornissen in het gebruik van middelen werd bij 5,6% van de mannen en
1,3% van de vrouwen vastgesteld.
• Er is een toenemende prevalentie onder de vergrijzende bevolking van
dementie doorgaans 5% bij 65-plussers en 20% bij 80-plussers.
• In alle landen komen psychische stoornissen vaker voor bij de meest
behoeftigen.
Bovendien zijn psychische stoornissen verreweg de belangrijkste chronische
aandoeningen in de Europese bevolking. De unipolaire depressieve stoornis alleen al
is verantwoordelijk voor 13,7% van de invaliditeitslast en is daarmee de belangrijkste
chronische aandoening in Europa. Dit wordt op de voet gevolgd door alcohol
gerelateerde stoornissen (6,2%). De ziekte van Alzheimer en andere vormen van
dementie komt op de zevende plaats (3,8%), terwijl schizofrenie en bipolaire
stoornissen

respectievelijk

op

de

elfde

en

twaalfde

plaats

komen,

elk

verantwoordelijk voor 2,3% van alle YLD's (jaren geleefd met een handicap).
De definities voor de belangrijkste psychische stoornissen zijn gebaseerd op de
definities van de WHO (2018) en van de Encyclopedia of Psychology of the American
Psychiatric Association (APA, 2000):
Table 1. Comparison of 2005 and 2011 estimates and overall number of cases affected by mental
disorders in the EU (in millions). Data collected in ECNP EBC Report. Source: ECNP
Network, 2011.
Prevalence estimate
2005

2011

% (95% CI)

%

No. of persons affected
2005

2011

Million
Million

Group A: 2005 report diagnoses
Alcohol dependence

2.4 (0.2-4.8)

3.4

7.2 (5.9-8.6)

14.6

Opioid dependence (drug dep)

0.5 (0.1-0.6)

0.1-0.4

2.0 (1.5-2.2)

1.0

Cannabis is dependence (drug dep)

See above

0.3-1.8

See above

1.4

Psycotic disorders

0.8 (0.2-2.0)

1.2

3.7 (2.8-5.4)

5.0

Major depression

6.9 (4.8-8.0)

6.9

18.4 (17.2-19)

30.3
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Bipolar disorder

0.9 (0.5-0.9)

0.9

2.4 (1.7-2.4)

3.0

Panic disorder

1.8 (0.7-2.2)

1.8

5.3 (4.3-5.3)

7.9

Agoraphobia

1.3 (0.7-2.0)

2.0

4.0 (3.3-4.7)

8.8

Social phobia

2.3 (1.1-4.8)

2.3

6.7 (5.4-9.3)

10.1

Generalized anxiety dis.

1.7 (0.8-2.2)

1.7-3.4

5.9 (5.3-6.2)

8.9

Specific phobias

6.4 (3.4-7.6)

6.4

18.5 (14.4-18.6)

22.7

OCD

0.7 (0.5-1.1)

0.7

2.7 (2.5-3.1)

2.9

PTSD

-

1.1-2.9

-

7.7

Somatoform disordersd

6.3 (2.1-7.8)

4.9

18.9 (12.7-21.2)

20.4

Anorexia nervosa (eating dis.)

0.4 (0.3-0.7)

0.2-0.5

1.2 (1.0-1.7)

0.8

Bulimia nervosa (eating dis.)

See above

0.1-0.9

See above

0.7

Subtotal any Group A

27.4%

27.1%

82.7

118.1

Borderline personality disa

-

0.7

-

2.3

Dissocial personality disa

-

0.6

-

2.0

Hyperkinetic dis./ADHDb

-

(5.0) 0.6

-

3.3

Pervasive dev. dis./autism

-

0.6

-

0.6

Conduct disordersb

-

(3.0) 0.4

-

2.1

Mental retardation

-

1.0

-

4,2

Insomniac

-

(7.0) 3.5

-

(29.1) 14.6

Hypersomnia

-

0.8

-

3.1

Narcolepsy

-

0.02

-

0.1

Sleep apnoea

-

3.0

-

12.5

Dementiasb

-

(5.4) 1.2

-

6.3

Total any Group B

-

27.1

Subtotal any adjusted

-

11.1%

-

46.7

Total A and B

27.4%

38.2%

82.7

164.8

Group B: additional 2011
diagnoses

51.0

Note: Estimated prevalences do not correspond to number of persons due to age groupspecific adjustments.
a Borderline and dissocial personality disorders not counted in subtotal to avoid double
counting with disorders from Group A
b Childhood/adolescent disorders, except for autism, rates () refer only to age group 2-17. Therefore
the age group prevalence was adjusted to reflect the total population, dementia rates
(applicable age range 60+) were adjusted.
c Insomnia counted only 50% (as a conservative strategy in order to avoid double counting
with disorders from Group A).
d Without headache.
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Problemen in de Geestelijke Gezondheid
DEPRESSIE
Depressie is de meest voorkomende psychische stoornis. Het wordt gekenmerkt door
verdriet, verlies van interesse of plezier, schuldgevoelens of lage eigenwaarde,
verstoorde slaap of eetlust, vermoeidheid en slechte concentratie. Mensen met een
depressie kunnen ook meerdere lichamelijke klachten hebben zonder aanwijsbare
lichamelijke oorzaak. Depressie kan langdurig of recidiverend zijn, waardoor het
vermogen van mensen om op het werk of op school te functioneren en het dagelijks
leven aan te pakken aanzienlijk wordt aangetast; in het meest ernstige stadium kan
depressie tot zelfmoord leiden (WHO, 2018).
Enkele van de meest voorkomende symptomen van depressie zijn gebrek aan
interesse en plezier in dagelijkse activiteiten, aanzienlijk gewichtsverlies of
gewichtstoename,

slapeloosheid

of

overmatig

slapen,

gebrek

aan

energie,

onvermogen om zich te concentreren, gevoelens van waardeloosheid of overmatige
schuldgevoelens en terugkerende gedachten aan overlijden of zelfmoord (APA,
2000).
Het identificeren van depressie dient onderzoek naar psychosociale aspecten te
omvatten, inclusief stressfactoren, zoals financiële problemen, moeilijkheden op het
werk of fysiek of mentaal misbruik, en bronnen van steun, zoals familieleden en
vrienden. Het in stand houden of reactiveren van sociale netwerken en sociale
activiteiten is belangrijk (WHO, 2018).
ANGST STOORNISSEN
Angst verwijst naar het anticiperen op een toekomstige zorg en wordt geassocieerd
met spierspanning en vermijdingsgedrag. Angststoornissen verschillen van normale
gevoelens van nervositeit of ongerustheid en houden overmatige angst of onrust in.
Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychische stoornissen en treffen bijna
30 procent van de volwassenen op een bepaald moment in hun leven.
Angststoornissen zijn echter behandelbaar en er is een aantal effectieve
behandelingen beschikbaar die de meeste mensen helpen een normaal productief
leven te leiden (WHO, 2018).
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Bovendien kunnen mensen met angststoornissen situaties proberen te vermijden die
hun symptomen uitlokken of verergeren. Werkprestaties, schoolwerk en persoonlijke
relaties kunnen ook worden beïnvloed. Om te voldoen aan de diagnose van een
angststoornis staat de angst niet in verhouding tot de situatie en hindert de angst het
vermogen om normaal te functioneren.
Er

zijn verschillende

soorten

angststoornissen, waaronder

gegeneraliseerde

angststoornis, paniekstoornis, specifieke fobieën, agorafobie, sociale angststoornis en
verlatingsangststoornis (APA, 2000).
BIPOLAIRE AFFECTIEVE STOORNIS
De bipolaire affectieve stoornis treft wereldwijd ongeveer 60 miljoen mensen. Het
bestaat meestal uit zowel manische als depressieve episodes, gescheiden door
periodes van normale stemming. Manische episodes omvatten een verhoogde of
prikkelbare

stemming,

overactiviteit,

spraakdruk,

opgeblazen

gevoel

van

eigenwaarde en een verminderde behoefte aan slaap. Mensen die manische
aanvallen ervaren, maar geen depressieve episodes doormaken, worden ook
geclassificeerd als een bipolaire stoornis (WHO, 2018).
Bipolaire stoornissen zijn hersenaandoeningen die veranderingen in iemands
stemming, energie en vermogen tot functioneren veroorzaken. Bipolaire stoornis is
een categorie die voornamelijk drie verschillende aandoeningen omvat: bipolaire I,
bipolaire II en cyclothyme stoornis (APA, 2000).
• BIPOLAIRE I STOORNIS kan dramatische stemmingswisselingen veroorzaken.
Tijdens een manische episode kunnen mensen met een bipolaire I-stoornis zich
extreem high voelen, de indruk hebben heel de wereld aan te kunnen of zich erg
prikkelbaar en 'opgewonden' voelen. Tijdens een depressieve episode kunnen ze zich
verdrietig en hopeloos voelen. Tussen deze episodes bevinden zich vaak periodes
van normale stemmingen. Bipolaire I-stoornis wordt gediagnosticeerd wanneer een
persoon een manische episode heeft.
• BIPOLAIRE II STOORNIS verwijst naar een persoon die ten minste één
depressieve episode en minstens één hypomane episode doormaakt. Mensen keren
terug naar de normale functie tussen twee episodes. Mensen met bipolaire II zoeken
vaak eerst een behandeling vanwege depressieve symptomen, die ernstig kunnen
zijn, en hebben vaak andere gelijktijdige psychische aandoeningen, zoals een
angststoornis of een stoornis in het gebruik van middelen.
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• CYCLOTHYMISCHE STOORNIS is een mildere vorm van bipolaire stoornis met
veel stemmingswisselingen, met hypomanie en depressieve symptomen die vaak en
redelijk constant voorkomen. Mensen met cyclothymie ervaren emotionele ups en
downs, maar met minder ernstige symptomen dan bipolaire I of II. Bovendien
omvatten symptomen van cyclothyme stoornis de volgende kenmerken
- Gedurende ten minste twee jaar, vele perioden van hypomanische en depressieve
symptomen (zie hierboven), maar de symptomen voldoen niet aan de criteria voor
hypomanische of depressieve episodes.
-

Gedurende

de

periode

van

twee

jaar

hebben

de

symptomen

(stemmingswisselingen) minstens de helft van de tijd geduurd en zijn ze nooit meer
dan twee maanden gestopt.
SCHIZOFRENIE EN ANDERE PSYCHOSES
Schizofrenie is een ernstige psychische stoornis die wereldwijd ongeveer 23 miljoen
mensen treft. Psychosen, waaronder schizofrenie, worden gekenmerkt door
verstoringen in denken, perceptie, emoties, taal, zelfgevoel en gedrag. Veel
voorkomende psychotische ervaringen zijn onder meer hallucinaties (horen, zien of
voelen van dingen die er niet zijn) en wanen (gefixeerde valse overtuigingen of
verdenkingen die stevig vastgehouden worden, zelfs als er bewijs is van het
tegendeel). Schizofrenie veroorzaakt een aantal problemen die op een negatieve
manier het werk of de studie en het leven van mensen in het algemeen beïnvloeden
(APA, 2000).
Stigma en discriminatie kunnen leiden tot een gebrek aan toegang tot gezondheidsen sociale diensten. Bovendien lopen mensen met psychose een hoog risico op
blootstelling aan mensenrechtenschendingen, zoals langdurige opsluiting in
instellingen.
Schizofrenie begint meestal in de late adolescentie of vroege volwassenheid.
Sommige patiënten vertonen duidelijke symptomen. Bij anderen lijken ogenschijnlijk
geen problemen tot ze beginnen uit te leggen wat ze werkelijk denken. Symptomen
en tekenen van schizofrenie kunnen variëren, afhankelijk van de individuele
kenmerken. De symptomen zijn ingedeeld in vier hoofdcategorieën (APA, 2000):
1. Positieve symptomen - ook bekend als psychotische symptomen. Bijvoorbeeld
wanen en hallucinaties.
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2. Negatieve symptomen - verwijzen naar elementen die een vermindering van de
mogelijkheden van het individu laten zien. Bijvoorbeeld afwezigheid van
gezichtsuitdrukkingen of gebrek aan motivatie.
3. Cognitieve symptomen - beïnvloeden de cognitieve of denkprocessen van de
persoon. Het kunnen positieve of negatieve symptomen zijn; een slechte concentratie
is bijvoorbeeld een negatief symptoom
4. Emotionele symptomen - dit zijn meestal negatieve symptomen, zoals afgestompte
emoties.
Hieronder vindt u een lijst met de belangrijkste symptomen:
• Waanvoorstellingen - de patiënt vertoont valse overtuigingen, die vele vormen
kunnen aannemen, zoals waanvoorstellingen van vervolging of grootheidswaanzin.
Ze hebben het gevoel dat anderen hen van op afstand proberen te besturen. Ze
denken dat ze over buitengewone krachten en capaciteiten beschikken.
• Hallucinaties - het horen van stemmen is de meest voorkomende hallucinaties.
Dingen zien, voelen, proeven of ruiken die er niet zijn, zijn andere vormen van
hallucinaties; mensen met schizofrenie kunnen echter een breed scala aan
hallucinaties ervaren.
• Gedachte stoornis - de persoon kan zonder een logische reden van het ene
onderwerp naar het andere springen. De spreker is soms moeilijk te volgen in zijn
redenering.
Andere symptomen kunnen zijn:
• Gebrek aan motivatie - de patiënten verliezen hun drive of motief. Alledaagse
handelingen, zoals wassen en koken, worden verwaarloosd of zijn buitengewoon
moeilijk uit te voeren.
• Moeilijk uiten van emoties - de reacties van patiënten op blije of droevige
gelegenheden kunnen ontbreken of zijn ongepast.
• Sociale terugtrekking - wanneer patiënten met schizofrenie zich sociaal
terugtrekken, is dat vaak omdat ze denken dat iemand hen kwaad zal doen.
• Ontkenning van de ziekte - aangezien de hallucinaties en wanen zo echt lijken voor
patiënten, geloven velen van hen dat ze niet ziek zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld
weigeren medicatie in te nemen uit angst voor bijwerkingen of uit angst dat de
medicatie vergif kan zijn.
• Cognitieve problemen - het vermogen van de patiënt om zich te concentreren,
dingen te herinneren, vooruit te plannen en zijn leven te organiseren wordt
beïnvloed, wat de communicatie bemoeilijkt (APA, 2000).
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DEMENTIE
Dementie is op zichzelf geen enkele ziekte, maar een algemene term om de
symptomen van verslechtering van het geheugen, de communicatie en het denken te
beschrijven. Wereldwijd lijden ongeveer 50 miljoen mensen aan dementie. Dementie
is chronisch en progressief van aard, waarbij de cognitieve functie (d.w.z. het
vermogen om gedachten te verwerken) achteruitgaat. Dit gebeurt sneller dan mag
verwacht worden bij een normale veroudering. Het beïnvloedt het geheugen, het
denken, de oriëntatie, het begrip, de berekening, het leervermogen, de taal en het
beoordelingsvermogen. De verslechtering van de cognitieve functie gaat vaak
gepaard met, en wordt soms voorafgegaan, door een verslechtering van emotionele
controle, sociaal gedrag of motivatie (WHO, 2018).
Dementie

wordt

veroorzaakt

door

een

verscheidenheid

aan

ziekten

en

verwondingen die de hersenen aantasten, zoals de ziekte van Alzheimer of een
beroerte. Er bestaan verschillende vormen van dementie (APA, 2000):
• De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door "plaques" tussen de afstervende
cellen in de hersenen en "klitten" in de cellen (beide zijn te wijten aan
eiwitafwijkingen). Het hersenweefsel van een persoon met de ziekte van Alzheimer
heeft geleidelijk minder zenuwcellen en verbindingen, en de totale hersengrootte
krimpt.
• Dementie met Lewy-body's is een neurodegeneratieve aandoening die verband
houdt met abnormale structuren in de hersenen. Bij de veranderingen in de hersenen
is een eiwit betrokken dat alfa-synucleïne wordt genoemd.
• Gemengde dementie verwijst naar een diagnose van twee of drie typen die samen
voorkomen. Een persoon kan bijvoorbeeld tegelijkertijd de ziekte van Alzheimer en
vasculaire dementie vertonen.
• De ziekte van Parkinson wordt ook gekenmerkt door de aanwezigheid van Lewylichaampjes. Hoewel Parkinson vaak wordt beschouwd als een bewegingsstoornis,
kan het ook leiden tot symptomen van dementie.
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• De ziekte van Huntington wordt gekenmerkt door specifieke soorten
ongecontroleerde bewegingen, maar omvat ook dementie.
Andere aandoeningen die leiden tot symptomen van dementie zijn onder meer
(APA, 2000):
• Fronto-temporale dementie, ook bekend als de ziekte van Pick.
• Normale druk hydrocephalus ontstaat wanneer overtollig cerebrospinale vloeistof
zich ophoopt in de hersenen.
• Posterieure corticale atrofie lijkt op veranderingen die worden waargenomen bij de
ziekte van Alzheimer, maar in een ander deel van de hersenen.
• Downsyndroom waardoor de kans op Alzheimer op jonge leeftijd toeneemt.
Mogelijke symptomen van dementie (APA, 2000):
• Recent geheugenverlies - een teken hiervan kan zijn dat dezelfde vraag
herhaaldelijk wordt gesteld.
• Moeilijkheden om vertrouwde taken uit te voeren - bijvoorbeeld een drankje
maken of een maaltijd bereiden.
• Problemen met communiceren - moeite met taal; eenvoudige woorden vergeten of
de verkeerde gebruiken.
• Desoriëntatie - verdwalen in een voorheen bekende straat bijvoorbeeld.
• Problemen met abstract denken - bijvoorbeeld omgaan met geld.
• Dingen verkeerd plaatsen - bijvoorbeeld de locatie van alledaagse voorwerpen
zoals sleutels of portemonnees vergeten.
• Stemmingsveranderingen - plotselinge en onverklaarbare veranderingen in
vooruitzichten of dispositie.
• Persoonlijkheidsveranderingen - misschien prikkelbaar, achterdochtig of angstig
worden.
• Verlies van initiatief - minder interesse tonen om iets te beginnen of ergens heen te
gaan. Naarmate de patiënt ouder wordt, neigen de symptomen van dementie in een
laat stadium te verergeren.
ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
Ontwikkelingsstoornis is een overkoepelende term voor intellectuele beperkingen en
autisme spectrum stoornissen. Ontwikkelingsstoornissen beginnen meestal in de
kindertijd, maar hebben de neiging om aan te houden tot in de volwassenheid,
waardoor de functies die verband houden met de rijping van het centrale
zenuwstelsel worden aangetast of vertraagd. Ze volgen over het algemeen een
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gestaag verloop in plaats van de periodes van remissies en terugvallen die
kenmerkend zijn voor veel andere psychische stoornissen (WHO, 2018).
Ontwikkelingsstoornissen worden gedefinieerd door beperkingen in functionele
kerndomeinen (bijv. motorische, communicatieve, sociale en academische domeinen)
als gevolg van een afwijkende ontwikkeling van het zenuwstelsel. Deze beperkingen
kunnen zich manifesteren tijdens de kindertijd. Er treden tijdens de kindertijd
vertragingen op bij het bereiken van ontwikkelingsmijlpalen (Reiss, 2009).
Gebaseerd op Sulkes (2018), omvatten de neurologische ontwikkelingsstoornissen
onder meer de volgende:
• ADHD (stoornis in de aandacht met hyperactief gedrag): ADHD wordt
gekenmerkt door een verminderde mogelijkheid om aandacht aan te houden en / of
overmatige activiteit en impulsiviteit die het functioneren of de ontwikkeling van het
kind verstoort. Symptomen kunnen zijn: moeilijkheden met concentreren,
onderhouden van relaties, taken te voltooien (slechte uitvoerende vaardigheden),
rusteloosheid, stemmingswisselingen en ongeduld.
• Autismespectrumstoornissen: autismespectrumstoornissen (ASS) verwijzen naar
aandoeningen waarbij mensen moeilijkheden hebben bij het ontwikkelen van
normale sociale relaties, abnormaal taalgebruik, en zich op dwangmatige manieren
gedragen.

Autismespectrumstoornis

(ASS)

omvat

een

groep

neurologische

ontwikkelingsstoornissen. De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(5e editie, DSM-5, American Psychiatric Association, 2013) omvat onder de
overkoepelende titel van ASS autisme, de stoornis van Asperger en 'pervasieve’
persoonlijkheidsstoornis (APA, 2013). [pervasief= stoornis die betrekking hebben op
verschillende basale functies]
• Symptomen van autismespectrumstoornissen zijn onder meer verminderd sociaal
gedrag, communicatie en taal. Hun interesses zijn beperkt en activiteiten worden
door het individu herhaaldelijk uitgevoerd (Reis, 2009). Kinderen met een
autismespectrum herhalen vaak bepaalde gedragingen, bijvoorbeeld:
Het vermijden van oogcontact
Het net in staat zijn om via taal uit te drukken wat ze denken
Een hoge of eentonige stem hebben
Het moeilijk om een gesprek te voeren
Moeilijkheden met het beheersen van emoties
Repetitief gedrag vertonen, zoals klappen met de hand, schommelen, springen of
ronddraaien
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Ontwikkelingsstoornissen ontstaan vaak in de kindertijd of in de vroege kinderjaren.
Mensen met deze stoornissen vertonen af en toe een zekere mate van verstandelijke
beperking.

STOORNISSEN in het middelengebruik
Verslaving is een complexe aandoening, die zich manifesteert door op een
dwangmatige manier middelen te gebruiken ondanks schadelijke gevolgen. Mensen
met een verslaving (ernstige stoornis in het gebruik van middelen) hebben een
intense focus op het gebruik van een bepaalde stof (fen), zoals alcohol of drugs, tot
het punt dat het hun leven overneemt. Ze blijven alcohol of een medicijn gebruiken,
zelfs als ze weten dat het problemen voor hen zal opleveren. Toch zijn er een aantal
effectieve behandelingen beschikbaar om mensen te helpen bij het herstel van een
verslaving om nadien een normaal, productief leven te leiden (APA, 2013).
Mensen met een stoornis in het gebruik van middelen hebben een verstoord denken,
gedrag en lichaamsfuncties. Veranderingen in de bedrading van de hersenen zorgen
ervoor dat mensen een intense hunkering naar het medicijn/drug/alcohol hebben en
het

daardoor

moeilijk

hebben

om

te

stoppen

met

gebruiken.

Hersenbeeldvormingsonderzoeken tonen veranderingen in de hersengebieden die
betrekking hebben op oordelen, besluitvorming, leren, geheugen en gedragscontrole.
Deze stoffen kunnen schadelijke veranderingen veroorzaken in het functioneren van
de hersenen. Deze veranderingen kunnen lang aanhouden. Men spreekt van dan van
intoxicatie. Intoxicatiesymptomen zijn voor elke stof anders. Na verloop van tijd
bouwen mensen met een verslaving een tolerantie op, wat betekent dat ze grotere
hoeveelheden nodig hebben om de effecten te voelen. Aan de stof gerelateerde
aandoeningen worden gewoonlijk in twee groepen verdeeld (Domingo & Zhang,
2019):
• de groep van door middelen veroorzaakte psychische stoornissen: ze verwijzen
naar die mentale veranderingen die worden veroorzaakt door de directe effecten van
een stof of ontwenning, namelijk depressie, psychose of angst.
• de groep van stoornissen in het gebruik van middelen: ze verwijzen naar de
moeilijkheid om het gebruik of de inname van bepaalde stoffen te beheersen.
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Mensen met verslavingsstoornissen zijn zich misschien bewust van hun probleem,
maar ze kunnen het niet stoppen, zelfs als ze dat willen. De verslaving veroorzaakt
gezondheidsproblemen, maar ook sociale problemen op het werk en bij familieleden
en vrienden. Misbruik van drugs en alcohol is de belangrijkste oorzaak van
vermijdbare ziekten en vroegtijdig overlijden. Symptomen van een stoornis ten
gevolgde van het gebruik van middelen worden gegroepeerd in de volgende vier
categorieën:
• verminderde controle: een verlangen of een sterke drang om de stof te gebruiken;
de wens of pogingen om het gebruik van middelen te verminderen of te beheersen
• Sociale problemen: middelengebruik zorgt ervoor dat belangrijke taken op het
werk, op school of thuis niet naar behoren worden uitgevoerd; sociale, werk- of
vrijetijdsactiviteiten worden stopgezet of afgebouwd.
• Risicovol gebruik van de middelen: Het gebruik in risicovolle omgevingen;
voortgezet gebruik ondanks bekende problemen
• Neveneffecten: tolerantie (= er zijn grotere hoeveelheden nodig om hetzelfde effect
te krijgen); ontwenningsverschijnselen (= verschillend voor elke stof).
Veel mensen ervaren zowel een psychische aandoening als een verslaving, vaak
dubbele stoornis genoemd. De psychische aandoening kan aanwezig zijn vóór de
verslaving. Of de verslaving kan een psychische stoornis veroorzaken of verergeren.
Medicatie en bijwerkingen
DEPRESSIE
Er zijn verschillende geneesmiddelen voor depressie. Ze worden ingedeeld in functie
van de werking op de neurotransmitter:
• De tricyclische antidepressiva: Tofranil, Anafranil, Triptizol, Ludiomil, Lantanon.
• Mono-amine-oxidase-remmers (MAO-remmers): Parnate, Nardelzine, Manerix
(omkeerbaar) ...
• Remmers van de serotonine (SSRI): Dumirox, Prozac, Reneuron, Adofen, Motivan,
Seroxat, Frosinor, Besitran, Aremis, Seropran, Prisdal, Rexer. Deze zijn het veiligst en
hebben een lager aantal bijwerkingen en interageren minder met andere soorten
medicijnen.
• Noradrenerge en serotoninerge middelen: Vandral, Dobupal.
• Trazodon: Deprax,
• Nefadodona: Menfazona, Dutomin, Rulivan.
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De belangrijkste bijwerkingen van deze medicatie zijn misselijkheid, verhoogde
eetlust zijn, wat leidt tot gewichtstoename, seksuele disfunctie, vermoeidheid,
slaperigheid, slapeloosheid, droge mond, wazig zien, obstipatie, duizeligheid,
opwinding, angst, onbehagen en zelfs genetische variaties (Mayo Clinic , 2017;
Ferguson, 2001; Medina & Garcia de Leon, 2004).

ANGST STOORNISSEN
Voor angststoornissen worden meestal voor een korte tijd anti-angstmedicijnen en
antidepressiva voorgeschreven. Beta-blokkers, gebruikt bij hartaandoeningen,
worden soms gebruikt om lichamelijke symptomen van angst onder controle te
houden.
De classificatie van anti-angstmedicijnen volgens de Anxiety and Depression
Association of America (ADAA):
1. Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's). Ze zijn een soort antidepressiva
en werken door te voorkomen dat zenuwcellen in de hersenen serotonine opnemen,
een chemische stof die een vitale rol speelt bij de regulering van de stemming.
Voorbeelden van SSRI's voor angst zijn:
• citalopram (Celexa)
• escitalopram (Lexapro)
• fluoxetine (Prozac)
• fluvoxamine (Luvox)
• paroxetine (Paxil, Pexeva)
• sertraline (Zoloft)
De bijwerkingen van SSRI's kunnen zijn: wazig zicht, duizeligheid, slaperigheid of
vermoeidheid, droge mond, agitatie en rusteloosheid, gewichtstoename, hoofdpijn,
misselijkheid,

seksuele

problemen

of

erectiestoornissen,

slaapproblemen,

maagklachten.
2.

Serotonine-norepinefrineheropnameremmers:

Serotonine-

norepinefrineheropnameremmers (SNRI's) zijn een andere klasse van antidepressiva
die depressie en angst behandelen. Artsen kunnen ze ook voorschrijven om bepaalde
chronische pijnaandoeningen te behandelen. Deze medicijnen werken door de
reabsorptie van serotonine en norepinefrine door de hersenen te verminderen.
Voorbeelden van SNRI's voor angst zijn:
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• duloxetine (Cymbalta)
• venlafaxine (Effexor XR)
De bijwerkingen van SNRI's zijn vergelijkbaar met die van SSRI's en omvatten:
constipatie, duizeligheid, slaperigheid of vermoeidheid, droge mond, hoofdpijn,
verhoogde bloeddruk, gewichtstoename, verlies van eetlust, misselijkheid, seksuele
problemen of erectiestoornissen, slaapproblemen, zweten meer dan normaal,
maagklachten.
3. Tricyclische antidepressiva: Tricyclische antidepressiva (TCA's) zijn een oudere
klasse van antidepressiva. Hoewel ze effectief kunnen zijn voor de behandeling van
depressie en angst, hebben de artsen een voorkeur voor SSRI's omdat ze minder
bijwerkingen veroorzaken. Voor sommige mensen kunnen TCA's echter nuttig zijn,
vooral als andere medicijnen geen verlichting bieden. Voorbeelden van TCA's voor
angst zijn:
• amitriptyline (Elavil)
• imipramine (Tofranil)
• nortriptyline (Pamelor)
De bijwerkingen variëren tussen TCA's, omdat ze op verschillende manieren werken.
Mogelijke bijwerkingen zijn onder meer: constipatie, wazig zicht, moeite met plassen,
droge mond, slaperigheid of vermoeidheid, toegenomen eetlust, duizeligheid, lage
bloeddruk,

gewichtsverlies

of

gewichtstoename,

seksuele

problemen

of

erectiestoornissen, tremor, overmatig zweten.
4. Benzodiazepines: Benzodiazepines zijn een soort kalmerend middel dat de
lichamelijke symptomen van angst, zoals gespannen spieren, vermindert. Deze
medicijnen bevorderen ook ontspanning en hun effecten treden binnen enkele
minuten op. Benzodiazepines zijn onder meer:
• alprazolam (Xanax)
• chloordiazepoxide (Librium)
• diazepam (valium)
• lorazepam (Ativan)
De mogelijke bijwerkingen zijn: wazig zien, verwardheid, slaperigheid of
vermoeidheid,

duizeligheid,

hoofdpijn,

geheugen-

of

concentratieverlies,

evenwichtsproblemen, problemen met coördinatie of spraak, maagklachten.
Andere medicijnen tegen angst worden alleen voorgeschreven als SSRI's of
soortgelijke medicijnen niet werken.
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1. Bètablokkers: Bètablokkers zijn een veelgebruikt medicijn voor mensen met hoge
bloeddruk en hartaandoeningen. Artsen kunnen ze in bepaalde situaties echter offlabel voorschrijven voor angst. Bètablokkers verminderen de effecten van
norepinefrine, wat betekent dat ze enkele van de fysieke symptomen van angst
kunnen verlichten. Voorbeelden van bètablokkers zijn atenolol (Tenormin) en
propranolol (Inderal). De mogelijke bijwerkingen van bètablokkers zijn: koude
handen

en

voeten,

depressie,

extreme

vermoeidheid,

lage

bloeddruk,

kortademigheid, slaapproblemen, gewichtstoename.
2. Buspiron: dit middel tegen angst kan angstsymptomen op korte of lange termijn
behandelen. Buspiron (BuSpar) werkt veel langzamer dan benzodiazepinen en heeft
niet alle soorten angststoornissen een impact. Het veroorzaakt minder bijwerkingen
en heeft een lager risico op afhankelijkheid. De bijwerkingen van buspiron zijn:
wazig zicht, diarree, duizeligheid, slaperigheid, droge mond, vermoeidheid,
hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid, slechte concentratie, rusteloosheid of nervositeit,
slaapproblemen, zweten, zwakte.
3. Monoamineoxidaseremmers: Monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) zijn
een van de eerste soorten antidepressiva. Artsen kunnen ze off-label voorschrijven
om de symptomen van paniekstoornis en sociale fobie te behandelen. Soorten MAOremmers zijn onder meer:
• isocarboxazid (Marplan)
• fenelzine (Nardil)
• selegiline (Emsam)
• tranylcypromine (Parnate)
De mogelijke bijwerkingen van MAO-remmers zijn onder meer: constipatie, diarree,
duizeligheid, sufheid, droge mond, moeilijk urineren, hoofdpijn, lage bloeddruk,
misselijkheid, seksuele disfunctie, slaapproblemen, zweten en gewichtstoename.
BIPOLAIRE AFFECTIEVE STOORNISSEN
Medicijnen die bekend staan als "stemmingsstabilisatoren", zoals lithium, zijn de
meest

voorgeschreven

medicatie

voor

bipolaire

I-stoornis.

Anticonvulsieve

medicijnen worden soms ook gebruikt en antipsychotica kunnen ook helpen bij het
beheersen van bipolaire stoornissen, vooral die gepaard gaan met periodes van
psychose tijdens ernstige depressie of manie (APA, 2013).
• Lithium wordt gebruikt onder de generieke namen lithiumcarbonaat (capsules en
tabletvorm) en lithiumcitraat (vloeibare vorm), evenals verschillende handelsnamen,
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zoals Eskalith, Eskalith CR en Lithobid. Lithium heeft de volgende mogelijke
bijwerkingen: misselijkheid, beven, droge mond, frequent urineren, diarree,
gewichtstoename,

verhoogde

dorst,

verminderde

eetlust,

nierproblemen,

verminderde schildklieractiviteit, vermoeidheid, emotionele gevoelloosheid of een
dof gevoel. Ten slotte is het essentieel dat mensen die lithium gebruiken,
gehydrateerd blijven om nevenverschijnselen te voorkomen zoals verhoogde en
giftig lithiumbloedspiegels.
• Anticonvulsieve medicijnen: Anticonvulsiva behandelen aandoeningen die
aanvallen veroorzaken, maar ze kunnen ook helpen bij het beheersen van manie en
bipolaire stoornissen. Sommige anticonvulsieve mediciatie zijn:
-

natriumvalproaat (Depakote)

-

lamotrigine (Lamictal)

-

valproïnezuur (Depakene)

-

carbamazepine (Equetro)

-

topiramaat (Topamax)

De meest voorkomende bijwerkingen van deze medicatie zijn: misselijkheid, beven,
gewichtstoename, duizeligheid, slaperigheid, wazig zien, verminderd aantal witte
bloedcellen of bloedplaatjes, droge mond, huiduitslag. Topiramaat kan ook
bijkomende bijwerkingen hebben, waaronder: gewichtsverlies, geheugenproblemen,
emotionele gevoelloosheid of een dof gevoel, nierstenen. Aan de andere kant kan
lamotrigine soms een ernstige huiduitslag veroorzaken die medische aandacht
vereist.
Antipsychotica: de afgelopen jaren zijn er maar weinig antipsychotica gebruikt om
bipolaire stoornissen te behandelen, waaronder:
-

olanzapine (Zyprexa)

-

risperidon (Risperdal)

-

quetiapine (Seroquel)

-

asenapine (Saphris)

-

aripiprazol (Abilify)

-

ziprasidon (Geodon)

Enkele van de mogelijke bijwerkingen van antipsychotica zijn: slaperigheid en
sedatie, droge mond, beven, verhoogde eetlust, gewichtstoename, constipatie, lage
bloeddruk, rusteloosheid, verhoogd speeksel, verminderd libido of seksuele
disfunctie. Bovendien veroorzaakt asenapine vaak gevoelloosheid in de mond en een
vreemde smaak in de mond, terwijl aripiprazol en ziprasidon slapeloosheid en
rusteloosheid kunnen veroorzaken. Ziprasidon kan ook hartproblemen veroorzaken.
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Ten slotte is het belangrijk erop te wijzen dat de medicijnen die het meest worden
gebruikt bij de behandeling van bipolaire stoornis II stemmingsstabilisatoren en
antidepressiva zijn, afhankelijk van de specifieke symptomen. De bijwerkingen van
antidepressiva zijn opgesomd in de rubriek depressiemedicatie.
SCHIZOFRENIE EN ANDERE PSYCHOSES
De

neuroleptica

en

antipsychotica

zijn

de

meest

voorkomende

behandelingsmedicatie (Haloperidol, Sinogan, Largactil, Meleril, Orap, Modecate,
Clopixol, Eskazine, Leponex, Cisordinol, Zyprexa, Risperdal, Dogmatil, Tiaprizal,
Seroquel). Deze medicijnen blokkeren de receptoren van dopamine (stof die
verantwoordelijk is voor het overbrengen van informatie tussen cellen van het
zenuwstelsel), waarbij een overmaat symptomen kan veroorzaken zoals hallucinaties
en wanen. Ze organiseren de gedachte en bijgevolg voorkomen ze ook terugval en
fungeren ze als een "filter" die de overmatige overdracht van informatie van het ene
neuron naar het andere in de hersenen voorkomt. De neuroleptica en antipsychotica
kunnen de volgende bijwerkingen hebben: gewichtstoename, metabool syndroom of
seksuele disfunctie (Caqueo-Urίzar, Urzùa, & Rus-Calafell, 2017; Sàez de Adana
Garcίa de Acilu et al., 2014). Extrapiramidale effecten worden gekenmerkt door
motorische rusteloosheid, vooral van de benen, waardoor de persoon deze moet
bewegen (acathisie), spierstijfheid, tremor (vooral in de handen), spasmen en de
neiging om de mond open te hebben en met overmatige speekselvloed.
DEMENTIE
De dood van hersencellen kan niet worden teruggedraaid. Op basis daarvan is er
geen

remedie

bekend

voor

degeneratieve

dementie,

maar

er

zijn

vier

geneesmiddelen, cholinesteraseremmers genaamd, die worden gebruikt om de
symptomen te verminderen, vooral voor de ziekte van Alzheimer en die ook kunnen
helpen bij de gedragselementen van de ziekte van Parkinson (APA, 2013):
• donepezil (merknaam Aricept)
• Galantamine (Reminyl)
• rivastigmine (Exelon)
• tacrine (Cognex)
De

meerderheid

van

de

mensen

heeft

geen

bijwerkingen

als

ze

cholinesteraseremmers gebruiken, maar sommigen wel: misselijkheid, braken,
verminderde eetlust, vaker ontlasting, blauwe plekken, spierkrampen, hoofdpijn,
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vermoeidheid, slapeloosheid. Een ander soort geneesmiddel, memantine (Namenda),
een NMDA-receptorantagonist, kan ook worden gebruikt, alleen of in combinatie
met een cholinesteraseremmer. Memantine helpt glutamaat in evenwicht te brengen,
een andere 'chemische boodschapper' die betrokken is bij het geheugen en het leren,
en kan helpen bij het verbeteren van geheugen, aandacht, redeneren en taalgebruik.
De bijwerkingen komen niet erg vaak voor, maar kunnen zijn: constipatie,
duizeligheid, hoofdpijn, verwardheid, vermoeidheid, verhoogde bloeddruk en
slaperigheid.
ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
Medicatie voor ontwikkelingsstoornissen verschilt per type aandoening. Dit zijn de
meest voorkomende (Sulkes, 2018):
• Behandeling van ADHD: psychostimulerende middelen zijn de meest effectieve
medicamenteuze behandeling. Methylfenidaat en andere amfetamine-achtige
medicijnen zijn de meest voorgeschreven psychostimulantia. Ze zijn even effectief en
hebben vergelijkbare bijwerkingen. De bijwerkingen van psychostimulantia
omvatten onder meer de volgende: slaapstoornissen (zoals slapeloosheid),
onderdrukking van de eetlust, depressie, verdriet of angst, hoofdpijn, buikpijn,
verhoogde hartslag en bloeddruk. De meeste kinderen hebben geen bijwerkingen,
behalve misschien een verminderde eetlust.
Een aantal andere medicijnen kan worden gebruikt om onoplettendheid en
gedragssymptomen te behandelen. Deze medicijnen zijn onder meer:
-

Atomoxetine

voorkomende

(een

niet-stimulerend

bijwerkingen

van

middel

tegen

atomoxetine

ADHD).
zijn:

Enkele
zure

veel
maag,

menstruatiestoornissen, hoesten, minder plassen, verminderde eetlust, duizeligheid,
droge mond, koorts, hoofdpijn, prikkelbaarheid, misselijkheid, sufheid.
- Bepaalde geneesmiddelen die doorgaans worden gebruikt bij hoge bloeddruk, zoals
clonidine en guanfacine
- Antidepressiva
- Anti-angst medicijnen
Soms wordt een combinatie van medicijnen gebruikt. Bijwerkingen van deze
medicijnen zijn al in andere delen van dit hoofdstuk vermeld.
•

Autismespectrumstoornissen

onderliggende

aandoening

(ASS):
niet

medicamenteuze
veranderen,

maar

therapie
de

kan

de

selectieve

serotonineheropnameremmers (SSRI's), zoals fluoxetine, paroxetine en fluvoxamine,
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zijn vaak effectief bij het verminderen van ritueel gedrag van mensen met een ASS.
Antipsychotica, zoals risperidon, kunnen worden gebruikt om zelfbeschadigend
gedrag te verminderen, hoewel er rekening moet worden gehouden met het risico
van

bijwerkingen

(zoals

gewichtstoename

en

bewegingsstoornissen).

Stemmingsstabilisatoren en psychostimulantia kunnen nuttig zijn voor mensen die
onoplettend of impulsief zijn of hyperactiviteit hebben (Sulkes, 2018). Bijwerkingen
van dergelijke medicatie zijn hierboven beschreven.
STOORNISSEN BIJ STOFFEN
Medicijnen worden gebruikt om het hunkeren naar drugs onder controle te houden
en ernstige ontwenningsverschijnselen te verlichten. De behandeling varieert echter
afhankelijk van stof en omstandigheden. De specifieke behandeling hangt af van het
medicijn dat wordt gebruikt, maar het omvat meestal counseling en soms ook het
gebruik van andere medicijnen (Bressert, 2016).
• Cocaïnemisbruik: de principes van cocaïne-revalidatie zijn vergelijkbaar met de
behandeling van alcoholisme of kalmerende middelen:
-

Angst: Ernstige door cocaïne veroorzaakte agitatie kan worden behandeld
met diazepam (Valium); tachyaritmieën kunnen worden behandeld met
propranolol (Inderol).

-

Antidepressivum: imipramine en desipramine verminderden de euforie en het
verlangen naar cocaïne.

• Cannabismisbruik: De nadelige effecten van marihuana-intoxicatie leiden meestal
niet tot professionele aandacht. Er is geen voldoende gedocumenteerd geval van een
dodelijk slachtoffer bij een mens. Pure marihuana-misbruik vereist zelden een
intramurale of farmacologische behandeling, en ontgifting is niet nodig. Aangezien
marihuana een veelgebruikte drugs is, zou totale onthouding van alle psychoactieve
stoffen het doel van de therapie moeten zijn.
-

Angst: Angstgeneesmiddelen zijn af en toe nodig om ernstige door cannabis
veroorzaakte angst of paniek te behandelen. Als de patiënt cannabis gebruikte
om angst te verminderen, moet een middel tegen angst worden overwogen als
substitutietherapie.

-

Antipsychotica: zijn af en toe nodig om langdurige, door cannabis
veroorzaakte psychose te behandelen.
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-

Antidepressivum: als de patiënt cannabis gebruikte om een depressie te
verlichten,

moet

een

antidepressivum

worden

overwogen

als

substitutietherapie.
• Misbruik van opioïden: de geneesmiddelen die worden gebruikt om misbruik en
verslavingen van opioïden te behandelen, zijn methadon, buprenorfine en naltrexon.
Bijwerkingen van methadon kunnen zijn: hoofdpijn, gewichtstoename, maagpijn,
droge mond, pijnlijke tong, blozen, moeite met plassen, stemmingswisselingen,
zichtproblemen, moeilijk in slaap vallen of in slaap blijven. Aan de andere kant
kunnen de bijwerkingen van buprenorfine zijn: hoofdpijn, maagpijn, constipatie,
moeilijk in slaap vallen of in slaap blijven, gevoelloosheid of roodheid van de mond,
pijn in de tong, wazig zien, rugpijn. Tot slot kunnen de bijwerkingen van naltrexon
zijn: misselijkheid, braken, maagpijn of krampen, diarree, obstipatie, verlies van
eetlust, hoofdpijn, duizeligheid, angst, nervositeit, prikkelbaarheid, moeilijk in slaap
vallen of in slaap blijven, meer of minder energie, sufheid, spier- of gewrichtspijn,
huiduitslag.
• Alcoholmisbruik: een aantal medicijnen wordt aanbevolen om alcoholmisbruik te
behandelen. Deze omvatten:
-

Acamprosaat: wordt gebruikt om een terugval te helpen voorkomen bij
mensen die succesvol hebben onthouden van alcohol. Tot de bijwerkingen van
acamprosaat kunnen behoren: diarree, gasvorming, maagklachten, verlies van
eetlust, droge mond, duizeligheid, jeuk, zwakte, misselijkheid, angst, moeilijk
in slaap vallen of in slaap blijven, zweten.

-

Disulfiram: door het nemen van deze medicatie wekt men onaangename
lichamelijke reacties (misselijkheid, pijn op de borst, braken, duizeligheid) op
bij het drinken van alcohol.

-

Naltrexon (zie hierboven).

-

Nalmefene wordt gebruikt om terugval te voorkomen of om de hoeveelheid
alcohol die iemand drinkt te beperken. Het werkt door de opioïde receptoren
in het lichaam te blokkeren, waardoor het verlangen naar alcohol wordt
verminderd. De bijwerkingen kunnen misselijkheid, braken, tachycardie en
hyperspanning zijn.
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De relatie fysieke activiteit / lichaamsbeweging en geestelijke gezondheid
Fysieke activiteit en lichaamsbeweging definiëren
FYSIEKE ACTIVITEIT (FA)
De WHO definieert fysieke activiteit als elke lichaamsbeweging die door
skeletspieren wordt uitgevoerd en die dus energieverbruik vergen. Hieronder
worden ook alle activiteiten die worden ondernomen tijdens het werken, spelen,
huishoudelijke taken uitvoeren, reizen en recreatieve bezigheden verstaan.
Regelmatige lichaamsbeweging met matige intensiteit - zoals wandelen, fietsen of
sporten - heeft aanzienlijke voordelen voor de gezondheid (WHO, 2017).

Oefening is een subcategorie van fysieke activiteit die gepland, gestructureerd en
repetitief is en gericht is op het verbeteren of behouden van één of meer
componenten van fysieke fitheid. Naast fysieke activiteit heeft elke bijkomende vorm
van lichaamsbeweging (in de vrije tijd, verplaatsingen, fysieke beroepsactiviteiten),
een gezondheidsvoordeel. Verder verbeteren zowel matige als zware lichamelijke
activiteit de gezondheid (WHO, 2017).
Effecten van FA / lichaamsbeweging op gezondheid en geestelijke gezondheid
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat FA en / of lichaamsbeweging een effectief
onderdeel is van de behandeling van mensen die lijden aan acute en chronische
ziekten. Regelmatige FA en / of lichaamsbeweging hebben bijvoorbeeld een zeer
belangrijke impact factoren op het algehele welzijn. Het is bewezen dat zelfs een
bescheiden toename van FA een grote impact heeft op het verbeteren van de algehele
gezondheid en kwaliteit van leven (Kohl et al., 2012; Reiner, Niermann , Jekauc en
Woll, 2013). Aan de andere kant is onvoldoende FA, of een verhoogd sedentair
gedrag, wereldwijd een van de belangrijkste risicofactoren voor overlijden. Het effect
van onvoldoende FA is een belangrijke risicofactor voor niet-overdraagbare ziekten
zoals hart- en vaatziekten (d.w.z. kanker en diabetes) (Lee et al., 2012). Een metaanalyse, voornamelijk gebaseerd op cohortstudies, toonde aan dat FA geassocieerd is
met een daling van 28-37% van de mortaliteit bij zowel mannen als vrouwen, zelfs na
correctie

voor

andere

relevante

risicofactoren

(Nocon,

Hiemann,

Müller-
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Riemenschneider, Thalau , Roll en Willich, 2008). Deze gezondheidsvoordelen zijn
consistent voor alle leeftijdsgroepen en raciale / etnische groepen.
De positieve effecten van FA op de geestelijke gezondheid zijn ook goed
gedocumenteerd.

Epidemiologische

en

experimentele

studies,

evenals

gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT's), hebben een matige tot sterke
associatie aangetoond tussen toename van FA / lichaamsbeweging en een
verbetering van verschillende psychopathologische kenmerken (Rosenbaum et al.,
2014; Stubbs et al. ., 2017) en de zelfperceptie van geestelijke gezondheid (Herman,
Hopman, & Sabiston, 2015). Een hoger niveau van FA wordt geassocieerd met een
verminderde prevalentie van symptomen voor stemming (Ten Have, de Graaf en
Monshouwer, 2011), angst (inclusief paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie en
specifieke fobie) (Goodwin, 2003), middelengebruik (Bardo & Compton, 2015) en
eetstoornissen (Goñi & Rodrίguez, 2007), evenals met verbeteringen in de kwaliteit
van leven (Schmitz, Kruse, & Kugler, 2004). Prospectieve onderzoeken wijzen erop
dat een verhoogde FA de prevalentie van angst, somatoforme en dysthyme
stoornissen bij jongvolwassenen verminderde (Ströhle et al., 2007) en depressieve en
angststoornissen bij oudere volwassenen (Pasco et al., 2011). Verder hebben FA
interventies bij jongvolwassenen een verband gelegd tussen toenames van FA en een
klinisch betekenisvolle verbetering van depressiesymptomen (Parker et al., 2016) en
kwaliteit van leven (Rosenbaum et al., 2014).
Onderzoek bij volwassenen met schizofrenie die deelnemen aan begeleide
inspanningsinterventies suggereren ook verbetering van de symptomen en
verbeterde cognitieve prestaties. FA / oefenprogramma's bij schizofreniepatiënten
laten ook een verbetering zien van psychologische aspecten, zoals sociale
competentie, zelfrespect en welzijn (Holley, Crone, Tyson, & Lovell, 2011).
Lichaamsbeweging is ook gunstig voor het verbeteren van de lichamelijke
gezondheid van personen met ernstige psychische stoornissen (bijv. Schizofrenie,
bipolaire stoornis). Zij overlijden 16 tot 20 jaar vroeger dan de algemene bevolking
(Saha,

Chant,

&

populatieonderzoeken

McGrath,
dat

2007).

Ten

slotte

niet-farmacologische

suggereerden
interventies,

sommige
zoals

lichaamsbeweging, als een alternatieve behandeling voor patiënten met cognitieve
achteruitgang, dementie en aanverwante ziekten is (Laver, Dyer, Whitehead et al.,
2016; Tanigawa) , Takechi, Arai et al., 2014).
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RELATIE TUSSEN FA / OEFENING EN DEPRESSIE
De Scientific Advisory Committee for the Physical Activity Guidelines for Americans
2008 concludeerde dat er onvoldoende bewijs was om te ondersteunen dat FA en / of
lichaamsbeweging zou beschermen tegen elke vorm van angststoornis of de
symptomen bij patiënten met een angststoornis zou verminderen (Committee, 2008).
In de afgelopen twee decennia is er echter een sterk bewijs, met name uit RCT's, dat
aangeeft dat relatief hoge niveaus van FA / lichaamsbeweging beschermend werken
tegen de ontwikkeling van depressie (Schuch et al., 2016; Strawbridge et al., 2002).
Het is gebleken dat personen die lichamelijk actief zijn, minder snel een klinische
depressie ontwikkelen (Strawbridge et al., 2002). In een in Noorwegen uitgevoerd
onderzoek

met

33.908

deelnemers

werd

vastgesteld

dat

regelmatige

vrijetijdsbesteding geassocieerd was met een verminderd risico op het ontwikkelen
van depressie in de komende 11 jaar (Harvey et al., 2018). Bovendien suggereerden
de resultaten van deze studie ook dat een relatief kleine hoeveelheid FA (1 uur /
week) voldoende was om de kans op het ontwikkelen van depressie significant te
doen verminderen. De bevinding dat een hoge FA-deelname negatief geassocieerd is
met de toekomstige ernst van subklinische depressieve symptomen en een lager
risico op het ontwikkelen van klinische depressie is consistent in de literatuur en
wordt ondersteund door veel studies van hoge methodologische kwaliteit (Mammen
& Faulkner, 2013).
De effecten van FA en inspanningsinterventies op depressieve personen worden ook
ondersteund door verschillende andere studies (Robertson, Robertson, Jepson, &
Maxwell, 2012; Schuch et al., 2016; Stanton en Reaburn, 2014). De belangrijkste
resultaten geven aan dat FA / lichaamsbeweging een antidepressief effect heeft, dat
varieert van licht matig tot zeer groot, vergeleken met controlecondities (Krogh,
Nordentoft, Sterne & Lawlor, 2011). Bovendien hebben de verschillende metaanalyses de effecten van lichaamsbeweging op depressieve symptomen bij mensen
met depressie samengevat (Krogh et al., 2011; Radovic, Gordon, & Melvin, 2017;
Rebar, Stanton, Geard, Short, Duncan, & Vandelanotte 2015; Rethorst, Wipfli, &
Landers, 2009). De resultaten in de meeste van deze meta-analyses lieten
effectgroottes van klein tot zeer groot zien waaruit blijkt dat lichaamsbeweging de
depressieve symptomen bij mensen met een depressie vermindert. Deze resultaten
moeten zorgvuldig worden geïnterpreteerd omwille van de hoge heterogeniteit
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(d.w.z. het verschil in de omvang van de effecten tussen deze onderzoeken) (Krogh,
Hjorthøj, Speyer, Gluud, & Nordentoft, 2017). De reden waarom vroeger geen of
weinig

effect van lichaamsbeweging op depressie gevonden werd is de

onderschatting op basis van publicatiebias (Ekkekakis, 2015).
Ten slotte ondersteunen de onderzoeksresultaten de idee dat regelmatige
vrijetijdsbesteding, ongeacht de intensiteit, wordt geassocieerd met een verminderde
incidentie van depressie. Verder wordt gesuggereerd dat 12% van de toekomstige
gevallen van depressie kunnen worden voorkomen als individuen ten minste 1 uur
FA per week doen (Harvey, Øverland, Hatch, Wessely, Mykletun, & Hotopf, 2018).
Over

het

algemeen

suggereren

zowel

cross-sectionele

als

longitudinale

onderzoeksresultaten dat hogere trainingsniveaus geassocieerd worden met een
lager risico op depressie. Er blijven echter nog een aantal vragen onopgelost omdat
sommige studies een aantal methodologische deficits vertonen(Lawlor & Hopker ,
2001).
RICHTLIJNEN VOOR DEPRESSIE STOORNIS
Onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat een aerobe training even effectief is
dan antidepressiva. Verder suggereren de studies dat zowel aerobe (bijvoorbeeld
wandelen, hardlopen, zwemmen) als anaerobe (bijvoorbeeld weerstandstraining)
oefeningen effectief zijn in het verminderen van depressiesymptomen (Rimer, Dwan,
Lawlor, Greig, McMurdo, Morleyet et al., 2012). Interventies gericht op
weerstandstraining zijn iets moeilijker in de praktijk omdat ze meer ruimte,
financiële investeringen en gekwalificeerd toezicht vereisen. Aerobe training
daarentegen is een gemakkelijker en goedkoper alternatief voor depressie.
Bovendien

zijn

zelfs

levensstijl

activiteiten

(bijv.

beroepsmatig,

recreatief,

huishouden en vervoer) ook niet duur en zijn ze eveneens een effectieve alternatief
voor de behandeling van depressieve symptomen (Mead, Morley, Campbell, Greig,
McMurdo, & Lawlor, 2009).
Rethorst en Trivedi (2013) geven uitstekende richtlijnen voor het voorschrijven van
lichaamsbeweging voor depressie. Ze suggereren dat voor aerobe training drie tot
vijf sessies per week met een duurtijd van 45 tot 60 minuten gedurende minimaal 10
weken minuten à 50 tot 85% van de maximale hartslag. Voor weerstandstraining
wordt voorgesteld om drie sets van acht herhalingen.
Individuele of groepsoefenprogramma's hebben een gelijke invloed op depressie
(Mota-Pereira, Silverio, Carvalho, Ribeiro, Fonte en Ramos, 2011). Groepsoefeningen
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helpen depressieve individuen om positieve gevoelens te ontwikkelen, zoals het
gevoel van genot, het gevoel ergens bij te horen en sociale steun (Gore, Farrell, &
Gordon, 2001). Groepsoefeningen worden speciaal aanbevolen voor vrouwen,
adolescenten, personen die met stressvolle omstandigheden worden geconfronteerd
en chronisch zieke mensen (Luyten, Blatt, Van Houdenhove, & Corveleyn, 2006).
Volgens Mead en collega's (2009) ontwikkelen groepssessies een bemoedigende sfeer,
wat helpt om depressieve symptomen te verminderen.
Aan de andere kant zijn individuele oefenprogramma's ook effectief om
onmiddellijke, grote en blijvende antidepressieve effecten te bereiken. Onderzoek
toont aan dat individuele oefenprogramma's helpen bij het trainen van vaardigheden
en het stellen van realistische doelen. Bovendien hebben de individuele
oefenprogramma's een bijkomend effect op het verbeteren van de therapietrouw
(Chu, Buckworth, Kirby, & Emery, 2009).
Ten slotte kan het aanbieden van muziek of games en plezierige, geprefereerde en
recreatieve activiteiten in groep een bijkomend voordeel hebben (Cotter & Lachman,
2010).
RELATIE TUSSEN FA / OEFENING EN ANGST
Studies naar de effecten van FA op angst hebben minder aandacht gekregen. In de
afgelopen twee
epidemiologische

decennia zijn er
hoek

sterke

echter

zowel

aanwijzingen

vanuit
dat

observationele als

regelmatige

FA

en

lichaamsbeweging een positief verband vertoont met een lager angstniveau. Recent
grootschalig cross-sectioneel bewijs toont een omgekeerd verband aan tussen FA en
angst (Stubbs et al., 2017). Pasco et al. (2011) vonden een longitudinaal bewijs van een
omgekeerd verband tussen FA en angst bij oudere volwassenen. De longitudinale
associaties tussen FA en angstsymptomen in de algemene bevolking zijn echter niet
eenduidig (Ten Have et al., 2011).
Experimenteel bewijs ondersteunt de anxiolytische effecten van lichaamstraining bij
niet-klinische volwassen populaties (Rebar, Stanton, Geard, Short, Duncan en
Vandelanotte, 2015), chronisch zieke patiënten en personen met angststoornissen
(Herring, Jacob, Suveg, Dishman, & O'Connor, 2012; Stubbs et al., 2017). Bovendien
blijkt uit experimenteel onderzoek dat toenemend zittend gedrag de angst bij
jongvolwassenen doet toenemen (Edwards & Loprinzi, 2016). Ten slotte suggereren
resultaten van RCT's dat FA en lichaamsbeweging angstsymptomen kunnen
verbeteren bij patiënten met angst- of stress gerelateerde stoornissen (Haring, 2018).
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Wipfli, Rethorst en Landers (2008) voerden een meta-analyse uit op RCT's met een
grote steekproef naar de effecten van lichaamsbeweging op angst. De resultaten
wezen op een duidelijk effect van lichaamsbeweging op angstniveaus. In totaal
werden 3.566 individuen geïncludeerd in de analyse en een effectgrootte van -0,48
voor inspanning werd gevonden vergeleken met controles.
Er is maar een beperkte evidentie met betrekking tot de dosis-responsrelatie tussen
FA / lichaamsbeweging en de geestelijke gezondheid. Onderzoek wijst op
verschillende bevindingen met betrekking tot de variabiliteit in de voorkeur voor en
tolerantie van verschillende trainingsintensiteiten. Samenvattend zijn de resultaten
van zowel epidemiologische studies als RCT's met betrekking tot de dosisresponsrelatie tussen FA / inspanning en angst gemengd (Heesch, Burton, & Brown,
2011; Jayakody et al., 2014; Ten Have et al., 2011). Het merendeel van de studies
concludeerde dat FA en lichaamsbeweging als behandeling voor verhoogde angst- of
angststoornissen

voordelen

bieden

die

vergelijkbaar

zijn

met

bestaande

behandelingen, inclusief medicatie. FA vertoont betere resultaten dan placebo of
wachtlijstcontrole. Hoewel het bewezen is dat antidepressiva effectiever zijn voor de
behandeling van klinische angststoornissen dan FA en lichaamsbeweging,
suggereren onderzoeksresultaten dat FA en lichaamsbeweging nog steeds nuttig
kunnen zijn als aanvullende behandeling (Jayakody et al., 2014)
Samenvattend suggereren onderzoeksresultaten dat lichaamsbeweging een nuttige,
betaalbare en toegankelijke behandeling voor angst is. Vanwege verschillende
methodologische beperkingen (bijv. ontoereikende steekproefomvang, ongeschikte
controlegroepen, selectie van niet-goed gevalideerde instrumenten om angst te
beoordelen, en zwakke interne validiteit) moeten de resultaten altijd met grote
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
RICHTLIJNEN VOOR ANGSTSTOORNISSEN
De Amerikaanse Wetenschappelijke Adviescommissie vond geen sterk bewijs om in
de richtlijnen van 2008 FA of lichaamsbeweging te ondersteunen ter voorkoming van
angst (Committee, 2008). In de afgelopen decennia is er echter voldoende bewijs op
basis van RCT's, dat een oefentraining angstsymptomen kan verbeteren bij gezonde
volwassenen, chronisch zieke patiënten en patiënten met angststoornissen.
Helaas zijn er geen doorslaggevende bevindingen over de dosis en de aard van
lichaamsbeweging voor mensen die aan angst lijden. Recent onderzoek (tien RCT's)
wijst uit dat lichaamsbeweging effectiever is dan wachtlijst controlegroepen. Vijf
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RCT’s concludeerden dat intensieve training effectiever was dan oefeningen met een
lage intensiteit. Bovendien vond dezelfde studie dat de verbetering van de
angstniveaus van de personen die het trainingsprogramma met hoge intensiteit
volgden, enkele maanden na de training aanhield.
De duur van de inspanningsinterventies heeft ook een effect op de resultaten bij
angststoornissen. Hier blijkt een programma van 12 weken effectiever is dan langere
interventies (Herring, O'Connor & Dishman, 2010). Ten slotte zijn er geen duidelijke
richtlijnen met betrekking tot de optimale intensiteit van de oefenprogramma's om
angst te behandelen. Over het algemeen moeten oefenprogramma's voor personen
met ernstige angstproblemen zo zijn ontworpen dat ze sessies hebben van ten minste
30 minuten met een intensiteit van 60-80% van de maximale hartslag en dit driemaal
per week (Perraton, Kumar, & Machotka, 2010).
In termen van aerobe en niet-aerobe oefeningen voor de behandeling van angst, is
gesuggereerd dat beide soorten oefeningen een vergelijkbare en significante
vermindering van de angstscores bereiken. Ten slotte, hebben de interventies die
afgestemd zijn op het individu de voorkeur.
RELATIE TUSSEN FA / TRAINING EN COGNITIEF WERKEN
Het cognitief functioneren is een belangrijk onderdeel van het psychisch welzijn van
de mens. De afgelopen decennia werd de relatie tussen FA / lichaamsbeweging en
cognitief functioneren beter onderzocht. Er is voldoende evidentie over de positieve
rol van FA en lichaamsbeweging op de cognitieve functies bij oudere volwassenen,
alsook bij oudere volwassenen met cognitieve stoornissen. Talrijke cross-sectionele
(Boots, Wolfs, Verhey, Kempen, & De Vugt, 2015; Hillman, Kramer, Belopolsky, &
Smith, 2006) en experimentele (Strassnig et al., 2015) studies toonden de positieve
samenhang tussen de verhoogde FA en het geheugen, de verwerkingssnelheid, de
cognitieve

flexibiliteit

en

het

uitvoerend

functioneren.

Verder

suggereren

longitudinale onderzoeken (Smith et al., 2013; Yaffe, Barnes, Nevitt, Lui, & Covinsky,
2001) dat een verhoogde FA de neurogenese kunnen bevorderen en de leeftijd
gerelateerde demyelinisatie kunnen verzwakken. Dit alles leidt tot verbeteringen van
de algehele cognitieve vaardigheden bij zowel oudere volwassenen als bij personen
met progressieve neurocognitieve achteruitgang.
Lichamelijke activiteit lijkt de vitaliteit van de hersenen te verbeteren. Studies toonde
aan dat bij personen met een klinische dementie inspanningsinterventies voldoende
zijn om de cognitieve achteruitgang te vertragen (Farina, Rusted, & Tubet, 2014;
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Hess, Dieberg, Mcfarlane, & Smart , 2014; Scherder, Scherder, Verburgh, Konigs,
Blom, Kramer, & Eggermont, 2014).
De omgekeerde relatie tussen inspanning en cognitieve stoornissen is op basis van
populatie-gebaseerde studies aangetoond. Een cross-sectionele studie suggereerde
bijvoorbeeld dat een verlaagd niveau van fysieke activiteit het risico op cognitieve
achteruitgang bij oudere volwassenen zou kunnen vergroten (Tanigawa et al., 2014).
Een ander onderzoek met 1.740 deelnemers van 65 jaar en ouder gaf aan dat
regelmatige FA en lichaamsbeweging een vertraging van de ontwikkeling van
dementie en de ziekte van Alzheimer tot gevolg had (Larson et al., 2006). Alhoewel
het bewijs van de associatie tussen lichaamsbeweging en cognitieve stoornissen (bijv.
Dementie, de ziekte van Alzheimer) is aangetoond, hebben andere studies deze
voordelen niet waargenomen (Lamb et al., 2018; Morgan et al., 2008). De studie van
Wilson et al. (2002) met 6158 deelnemers van 65 jaar of ouder toonde geen
samenhang tussen de wekelijkse lichaamsbeweging (gemiddeld aantal uren = 3,5) en
de kans op de ziekte van Alzheimer (OR = 1,04, 95% BI 0,98 tot 1,10) (Wilson et al.,
2002).
Deze

tegenstrijdige

resultaten

zijn

het

gevolg

van

de

verschillende

steekproefmethoden, de inspanningsmetingen, het onderzoeksopzet en de duur van
de follow-up (Lamb et al., 2018).
RICHTLIJNEN VOOR COGNITIEF WERKEN
Er is voldoende evidentie over de voordelen van fysieke activiteit (PA) op de
gezondheid voor alle leeftijdscategorieën. Deze gerapporteerde voordelen gelden
ook voor oudere volwassenen met cognitieve stoornissen (Groot, Hooghiemstra,
Raijmakers, van Berckel, Scheltens, Scherder et al., 2016; Livingston, Sommerlad,
Orgeta, Costafreda, Huntley , Ames et al., 2017). Veel nationale regeringen, nietgouvernementele organisaties (NGO's) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
hebben richtlijnen opgesteld voor FA voor ouderen, inclusief mensen met cognitieve
stoornissen (Tremblay, Kho, Tricco, & Duggan, 2010; WHO, 2008):
• Verhoogde aerobe activiteiten met een frequentie van ten minste vier dagen per
week of 150 minuten op weekbasis matige intensieve aerobe FA. Vijfenzeventig tot
negentig minuten per week van hoge intensieve aerobe FA wordt als equivalent
gesteld,
• Onderneem twee of meer dagen per week spierversterkende activiteiten waarbij
grote spiergroepen betrokken zijn,
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• Neem regelmatig lenigheidsoefeningen op als onderdeel van de FA,
• Integreer evenwichtsoefeningen om het evenwicht te verbeteren en het vallen te
voorkomen.
• Wees zo actief mogelijk, zelfs als de aanbevolen hoeveelheden niet kunnen worden
bereikt.
Personen met cognitieve stoornissen dienen een combinatie van aerobe en anaerobe
oefeningen

te

doen

(bijv.

Weerstandstraining).

Aerobe

training

en

weerstandstraining kunnen elk in verband worden gebracht met gunstige
veranderingen in neurobiologische mechanismen (bijv. BDNF, IGF-1, VEGF)
(Cassilhas et al., 2007; Rasmussen et al., 2009; Voss, 2013).
Korte maar meer frequente sessies voorspellen grotere cognitieve effecten. Korte
sessies zijn minder vermoeiend, wat een positieve invloed kan hebben op het
vermogen en de motivatie om te oefenen. Verder kan een hoge sessiefrequentie de
algehele ‘zit’ tijd verkorten en het niveau van door inspanning geïnduceerde
neurologische factoren stabiliseren, waardoor de neurocognitieve gezondheid
verbetert (Sanders et al., 2019).
Ten

slotte

moeten

trainingsvoorschriften

sportwetenschappers
op

maat

van

elk

en

gezondheidswerkers

individu

afstemmen,

om

de
het

trainingsprogramma te maximaliseren en langdurige voordelen te garanderen.

RELATIE TUSSEN FA / OEFENING EN SCHIZOFRENIE
Sedentair gedrag is een van de ernstigste oorzaken van de algehele slechte
gezondheidstoestand van patiënten met schizofrenie (Vancampfort, Probst, Knapen,
Carraro, & De Hert, 2012). Een verlaagde FA-waarden is het gevolg van zowel de
aandoening als de bijwerkingen van behandelingen.
Sedentair gedrag blijkt zeer frequent voor te komen bij patiënten met schizofrenie.
Vancampfort et al. (2012) gaven aan dat patiënten met schizofrenie ongeveer 8,5 uur
per dag zitten. Niet klinische personen zitten slechts 6.2 uur. Ratliff en collega's
(2012) vonden ook een verlaagde FA bij patiënten met schizofrenie. In een ander
onderzoek ontdekten Wichniak en collega's (2011), op basis van objectieve metingen,
dat patiënten met schizofrenie een significant een laag niveau van activiteit vertonen
en tot 10 uur per dag in bed doorbrachten.
Bij toenemende FA wordt een verbetering van de symptomen, de gezondheid en het
welzijn waargenomen. Positieve effecten op de algemene gezondheid zijn onder
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meer een betere algehele aerobe conditie, lagere BMI, bloedlipiden, bloeddruk,
lichaamssamenstelling en glucosemetabolisme (Beebe et al., 2005; Vancampfort et al.,
2011). De dosis FA is een kritische factor. Deze voordelen werden waargenomen bij
de patiënten die ongeveer 90 minuten of meer per week matige / krachtige FA
uitvoerden (Firth et al., 2017).
FA verbetert ook een aantal mentale gezondheidsindices bij patiënten met
schizofrenie. Patiënten met schizofrenie die regelmatig sporten, ervaren lagere
niveaus van woede, stress en depressieve symptomen in vergelijking met gezonde
individuen (Hassmen, Koivula, & Uutela, 2000).
Verder heeft lichaamsbeweging een effect op de somatische gezondheid, zoals de
mobiliteit en het loopvermogen. Dit heeft op zijn beurt een positieve invloed op de
kwaliteit van leven (Vancampfort et al., 2012). Het belangrijkste is echter dat
verbeteringen in FA

zowel een invloed heeft op de somatische als de mentale

gezondheid van patiënten met schizofrenie (Marzolini, Jensen, & Melville, 2009).
Bovendien, rapporteerden Leutwyler et al. (2014) een positief verband tussen FA en
verhoogd cognitief functioneren (d.w.z. beter werkgeheugen en aandacht /
waakzaamheid. Deze bevindingen lijken erg belangrijk te zijn, aangezien een
verminderd cognitief functioneren een van de meest functioneel beperkende
symptomen in deze populatie is (Lin et al., 2011).
De afgelopen decennia zijn onderzoekers het effect van FA als interventie nagegaan.
Ze onderzochten of een gecontroleerde verhoging van FA de negatieve fysieke en
mentale symptomen bij patiënten met schizofrenie significant kunnen verminderen.
RCT's, waarbij verschillende vormen van aerobe FA als belangrijkste interventie
werden gebruikt, hebben de cognitief effecten onderzocht (Pajonk et al., 2010;
Scheewe et al., 2013), de kwaliteit van leven (Browne, Penn, Battaglini, & Ludwig,
2016; Scheewe et al., 2013) en schizofrenie gerelateerde symptomen (Acil, Dogan en
Dogan,

2008).

Ondanks

verschillende

methodologische

verschillen

tussen

programma's, (beperkte duur van de interventie, diverse soorten aerobe activiteit,
onvoldoende

steekproefomvang

en

niet-gecontroleerde

of

gerandomiseerde

onderzoeksmodellen) leveren de resultaten tot toch het bewijs dat aerobe oefening
zowel de fysieke als de mentale gezondheid kan verbeteren.
RICHTLIJNEN VOOR SCHIZOFRENIE
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De European Psychatric Association raadt inspanningsinterventies van 90 minuten
per week bij de behandeling van ernstige psychische problemen aan. Dit komt
minimum neer op 3 sessies van 30 minuten van matige intensieve intensiteit. Deze
bewegingsinterventie zou een verlichting van de algemene, positieve en negatieve
symptomen van schizofrenie en het verbeteren van het leven van de patiënt tot
gevolg hebben (Stubbs et al., 2018). Het combineren van aerobe oefeningen met
weerstandsoefening

is

eveneens

aan

te

raden voor

stoornissen

van

het

schizofreniespectrum stoornis.
Over weerstandstraining voor mensen met het schizofrenie-spectrum stoornissen
zijn beperkte gegevens beschikbaar en de gegevens zijn onvoldoende om de
verschillende vormen van FA met elkaar te vergelijken. Interventies onder
begeleiding van gekwalificeerde professionals, met een motiverende component,
leiden echter tot minder uitval.
Verder blijkt dat aerobe of een combinatie van aerobe / anaerobe oefeningen (bijv. 30
minuten op een home traine, drie keer per week gedurende 3 maanden) het cognitief
functioneren

van patiënten met schizofrenie verbeteren (Falkai, Malchow , &

Schmitt, 2017). Aerobe interventies zouden moeten verschuiven van ‘vetheid naar
fitheid’, aangezien gezondheid en mortaliteit primaire uitkomsten zijn, terwijl BMI
en gewicht kunnen worden gezien als secundaire uitkomstvariabelen (Vancampfort,
Rosenbaum, Ward, & Stubbs, 2015). Haalbare en realistische doelen zijn essentiële
elementen en het kan zijn dat alle betrokken professionals van tevoren een
gedragsstrategie moeten hebben aangenomen om de (mogelijke) terugval van de
patiënten tijdens hun betrokkenheid bij PA te onderhandelen. Vancampfort et al.
(2015) meldden dat ‘het belangrijk is om aan personen met schizofrenie uit te leggen
dat terugval deel uitmaakt van het veranderingsproces en dat reageren met schuld,
frustratie en zelfkritiek hun vermogen om PA te behouden kan verminderen.
Strategieën voor het voorkomen van terugval, zoals het stellen van realistische
doelen, geplande activiteit, realistische verwachtingen, het identificeren en
aanpassen van negatief denken, en het focussen op de voordelen van afzonderlijke
oefensessies lijken effectief te zijn '(p. 10). De aanwezigheid van gekwalificeerde
professionals (bv. Inspanningsfysiologen, fysiotherapeuten) en de respectievelijke
supervisie zal de uitval tot een minimum beperken en de efficiëntie van de
voorgeschreven PA-programma's voor mensen met schizofrenie maximaliseren
(Vancampfort et al., 2016).
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RELATIE TUSSEN FA / OEFENING EN BIPOLAIRE STORING (BD)
Naast de gebruikelijke farmacologische behandeling wordt FA / lichaamsbeweging
erkend als een

belangrijke niet-farmacologische interventie vanwege het

ontstekingsremmende effect.
Onderzoekers vonden dat BD-patiënten ook de ASCM-richtlijnen in verband met PA
niet halen. De verminderde PA wordt in verband gebracht met diabetes type II, het
metabool syndroom, hart- en vaatziekten (HVZ), gewichtstoename en beroerte. De
secundaire medische aandoeningen en het verhoogde risico op lichamelijke
gezondheidsproblemen beïnvloeden het verloop van de ziekte, met een verhoogd
risico

op

terugkerende

voedingspatroon,

episodes,

lichamelijke

frequente

inactiviteit,

ziekenhuisopnames,
recidive

ongezond

depressie,

roken,

middelenmisbruik, lage self-efficacy, en een algehele vermindering van effectiviteit
van de therapeutische interventies.
Hoewel PA en lichaamsbeweging effectief zijn gebleken bij de behandeling van de
meeste soorten psychische stoornissen (bijv. depressie, angst, schizofrenie), is het
onduidelijk of deze gegevens kunnen worden geëxtrapoleerd naar een bipolaire
stoornis (Thomson et al., 2015). Tot op heden zijn slechts vijf recensies (Kucyi et al.,
2010; Melo et al., 2016; Souza de Sa Filho et al., 2015; Sylvia et al., 2010; Thomson et
al., 2015) over de effecten van PA op BD.
Recent onderzoek (Subramaniapillai et al., 2016) toonde aan dat adolescenten met BD
vergelijkbare door inspanning geinduceerde emotionele voordelen vertonen als hun
gezonde leeftijdsgenoten wanneer zijn 20 minuten matige intensiteif bewegen.
Aerobe training zou potentiële mechanismen activeren die ten grondslag liggen aan
de voordelen van langere trainingsinterventies.
Dezelfde onderzoeksgroep (Metcalfe, MacIntosh, Scavone, Ou, Korczak, & Goldstein,
2016),

toonde

aan

deactiveringstekorten

dat
in

de

20

minuten

aandacht

en

aerobe

oefeningen

activeringstekorten

de
bij

neurale
remming

beinvloeden. Deze bevindingen zijn van groot belang omdat hiermee de
beschermende rol van FA voor ernstige stemmingswisselingen en de associatie
tussen FA-deelname en de functionele connectiviteit van de hersenen (Douw et al.,
2014 ) verklaren.
Samenvattend kan gesteld worden dat FA mogelijk een potentieel nuttige en
belangrijke interventie met betrekking tot de algemene gezondheidsvoordelen is.
Medicatie en psychologische behandeling blijven echter de primaire aanpak.
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RICHTLIJNEN VOOR BIPOLAIRE STOORNIS
De onderzoeksresultaten rechtvaardigen de noodzaak van een goed ontworpen
interventieprogramma’s om de FA te verhogen, het sedentair gedrag te verminderen
en het verhoogde risico op comorbide aandoeningen te verminderen (Janney,
Fagiolini, Swartz, Jakicic, Holleman & Richardson, 2014; Vancampfort et al., 2016).
De richtlijnen voor mensen met BD zijn niet verschillend van die van de algemene
bevolking.
Aerobe training, krachttraining, circuit- / intervaltraining, yoga, pilates, tai-chi en
zwemmen zijn de meest voorkomende soorten van oefening.
Over het algemeen moeten personen met BD bij voorkeur alle dagen van de week
actief zijn, waarbij ze 150-300 minuten matige FA of 75-150 minuten krachtige
intensiteit per week accumuleren. De duur, frequentie en intensiteit van de FA- /
oefenprogramma's moeten echter constant worden aangepast, afhankelijk van de
fasen die de BD-patiënten doormaken. Artsen dienen zich niet te concentreren op het
soort oefening (bijv. Aerobe oefening of anaerobe / weerstandsoefening) of dat de
oefening in een groep of individueel wordt uitgevoerd. Belangrijk is om de oefening
af te stemmen op de voorkeuren van de patiënt. Vooral voor personen met BD kan
het nodig zijn om de FA-niveaus van patiënten zeer langzaam te verhogen.
Samenvattend kan een multidisciplinair team van psychologen, psychiaters,
voedingsdeskundigen, experts in FA en sport (bijv. Inspanningsfysiologen)
samenwerken om de therapietrouw van de patiënt en de naleving van de
interventies te vergemakkelijken (Bauer et al., 2016).
RELATIE VAN FA / TRAINING EN EETSTOORNISSEN
Regelmatige lichaamsbeweging wordt beschouwd als een van de meest effectieve
manieren om verslavingen (alcohol, drugs) en eetstoornissen (anorexia nervosa,
boulimia nervosa, eetaanvallen) te bestrijden, aangezien lichamelijke activiteit de
tolerantie verhoogt en stress, een negatieve stemming, en lichamelijke spanning. In
feite zijn personen die grote hoeveelheden alcohol consumeren minder actief
(Liangpunsakul et al., 2010) en lichamelijk actieve tieners rapporteren minder
gebruik van verboden middelen met minder kans om als volwassene te gebruiken
(Terry-McElrath & O'Malley, 2011). Maar "is lichaamsbeweging altijd goed?" en "is
lichaamsbeweging goed voor iedereen?". Er is een minimum aan lichaamsbeweging
voor verbetering van de gezondheid en toenemende mate van lichaamsbeweging
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leidt tot extra voordelen. Overmatige lichaamsbeweging kan van een beschermende
factor veranderen in een risicofactor. Mensen die overmatig sporten, hebben vaak
last van stress, een laag zelfbeeld, depressie, overmatige bezorgdheid over het
lichaamsgewicht en een slechte perceptie van het lichaamsbeeld. Dwangmatige
lichaamsbeweging wordt vaak geassocieerd met verstoorde eetgewoonten en een
streng dieet. Een hoog percentage van de mensen met een eetstoornis (43%) beweegt
buitensporig veel (Shroff et al., 2006); lichaamsbeweging wordt bijvoorbeeld gebruikt
door personen met anorexia nervosa om calorieën kwijt te verspelen en door
personen met boulimia als middel om zichzelf te 'straffen'. Het energieverbruik lijkt
af te nemen met de leeftijd en de duur van de aandoening (Probst, 2018).
Eetproblemen en eetstoornissen zijn een groot gezondheidsprobleem bij sporters
(32,8%) en niet-sporters (21,4%).
De incidentie is afhankelijk van het type sport, het niveau van competitie en de druk
van de omgeving op de sportbeoefenaar. Topsporters vertonen vaker symptomen
van abnormaal eetgedrag. De prevalentie is hoger in artistieke sporten (40-42%) en
in sporten met gewichtsklasse (30-35%). Maar zelfs atleten die deelnemen aan
sporten waarbij geen beoordeling is van het uiterlijke en waar gewichtsklassen
worden gehanteerd, kunnen eetstoornissen ontwikkelen. Daarom moet het probleem
van eetstoornissen zowel bij mannen als vrouwen niet over het hoofd worden gezien
bij atleten (Sherman & Thompson, 2009; Selby & Reel, 2011).
Naast

psychosociale

stoornissen

klagen

mensen

met

eetstoornissen

over

gezondheidsproblemen, zoals cardiovasculaire, skeletale en metabolische stoornissen
ten gevolgde van lichamelijke inactiviteit (Mitchell & Crow, 2006). Zowel
krachttraining als aerobe training worden als gunstig beschouwd voor de
verbetering van de gezondheid, waarbij zowel fysiologische als psychologische
veranderingen worden opgewekt. Toename van spiermassa en ontwikkeling van
fysieke kracht helpen eetstoornispatiënten de strijd tegenover hun lichaam te
verminderen. Het draagt bij tot het gewichtsherstelproces en het vergroot het
zelfvertrouwen en de onafhankelijkheid. Aerobe conditie verbetert het vermogen van
het cardiovasculaire systeem om zuurstof en energie te leveren, waardoor het risico
op ziekten (beroerte, hypertensie, diabetes, osteoporose) afneemt en ter zelfder tijd
wordt angst, stress, depressie en een laag zelfbeeld bestreden. Het niveau van fysieke
activiteit bij patiënten met eetstoornissen wordt gemeten met specifieke vragenlijsten
in combinatie met accelerometers. Vragenlijsten in verband met perfectionisme en
obsessief-compulsieve kenmerken zijn ook een meerwaarde (Probst, 2018).
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RICHTLIJNEN VOOR EETSTOORNISSEN
De richtlijnen van het American College of Sport Medicine (2013) zijn ook geschikt
voor patiënten met een eetstoornis. Veel patiënten met eetstoornissen houden zich
echter niet aan deze richtlijnen, b.v. sommige patiënten met anorexia nervosa
bewegen aanzienlijk meer dan voorgeschreven, terwijl de meeste patiënten met een
eetbuistoornis deze aanbevelingen niet halen (Probst, 2018).
Het gedrag van mensen met een eetstoornis met betrekking tot lichaamsbeweging is
vaak problematisch. Zorgverleners moeten zoeken naar een optimale dosis voor
lichaamsbeweging. Vandaag is er eensgezindheid dat bewegen gunstig is voor het
gevoel van welzijn, kwaliteit van leven en behoud van autonomie (Bratland-Sanda et
al., 2009). Het antwoord op de vraag 'Is lichaamsbeweging schadelijk voor patiënten
met een eetstoornis?' is moeilijk vanwege het unieke karakter van elk geval en de
complexiteit van het probleem. De zorgverlener moet de fysieke en psychologische
behoeftenonderzoeken

en het

evenwicht

zoeken tussen wat

therapeutisch

aanvaardbaar is en wat aanvaardbaar is voor de patiënt. Het is beter om lichamelijke
activiteit in beperkte mate toe te staan dan ze volledig te verbieden. Verbieden leidt
tot een therapieresistentie, een gevecht met de therapeut en verhoging van verborgen
activiteiten. Op basis van klinische studies heeft lichaamsbeweging bij de
behandeling van patiënten met anorexia nervosa geen nadelige invloed op de BMI of
de symptomen van eetstoornissen; Verbeteringen in conditie en kracht zijn over het
algemeen mogelijk (Probst, 2018).
Het plannen van een geïndividualiseerd en op maat gemaakt oefenprogramma moet
de FITT-principes volgen: frequentie, intensiteit, type en tijd en deze aanpassen aan
de behoeften van de individuele patiënt. Een verhoogde intensiteit is aanvaardbaar
op het ogenblik dat de patiënte inzicht vertoont in het waarom van een verlaagd
niveau van PA, de invloed van excessief bewegen op de gezondheid, meer bewust is
van lichamelijke sensaties zoals vermoeidheid, honger, … (Cook et al., 2016). Een
groepsaanpak geniet de voorkeur omdat er dan sociaal contacten, ondersteuning en
interpersoonlijke interacties zijn. Sportcompetitie moet tijdens de therapie worden
vermeden. Om een realistisch individueel programma op te maken, kan rekening
worden gehouden met het eerdere oefengedrag en de voorkeuren van de patiënt.
Medische toezicht is noodzakelijk bij patiënten met extreem ondergewicht. Het is
belangrijk de persoon te kennen en grenzen te stellen. Bovendien wordt psychoeducatie als essentieel beschouwd om de positieve en negatieve effecten van fysieke
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activiteit te verduidelijken en de kloof tussen het standpunt van de therapeut en de
patiënt te verkleinen (Probst, 2017).
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FYSIEKE ACTIVITEIT, LEEFTIJD EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSRELATIE
Een op de drie kinderen (200 miljoen wereldwijd) bereikt nooit zijn volledige fysieke,
cognitieve, psychologische en / of sociaal-emotionele ontwikkeling als gevolg van
armoede, slechte gezondheid en voeding, onvoldoende zorg en stimulatie. 80% van
de adolescenten is lichamelijk onvoldoende actief.
Al deze alarmerende gegevens hebben ertoe geleid dat de WHO

adolescenten,

vrouwen en kinderen centraal heeft gesteld in hun wereldwijde gezondheid strategie
(de WHO-strategie voor de gezondheid van vrouwen, kinderen en adolescenten
2016-2030, Every Woman Every Child, 2015).
De hersenen van een kind ontwikkelen zich het snelst tijdens de eerste drie
levensjaren. Het is dus belangrijk om te investeren in de vroege ontwikkeling om de
fysieke, mentale en sociale ontwikkeling te bevorderen (Heckman, 2015). De
adolescentie is een tweede kritieke ontwikkelingsfase. De fysieke, mentale en soCiale ontwikkeling dat in de kindertijd is verworven, kan zich ontwikkelen tot
vaardigheden, gedragingen en kansen die bijdragen tot een betere gezondheid en
welzijn tijdens de adolescentie en later tot een productievere volwassenheid. De
juiste investeringen en kansen kunnen vroege winsten consolideren en jonge mensen
een tweede kans bieden die ze tijdens hun kindertijd hebben gemist. Bovendien
kunnen adolescenten als mogelijke toekomstige ouders gezondheidspotentieel en
risico's overdragen op toekomstige generaties (WHO, 2014).
Als volwassenen dragen vrouwen op vele manieren bij tot de samenleving, de
politiek en de economie die de gezondheid en het welzijn en een duurzame
ontwikkeling kunnen bevorderen. Hun onschatbare bijdragen zijn onder meer:
kennis; veerkracht bij tegenspoed; leiderschap omtrent gezondheid van henzelf en
hun gezin; Ze.
De Globale Strategie hanteert een levensloopbenadering die streeft naar de hoogst
haalbare normen van gezondheid en welzijn - fysiek, mentaal en sociaal - op elke
leeftijd. De gezondheid van een persoon in elke levensfase heeft invloed op de
gezondheid in andere stadia en heeft ook cumulatieve effecten voor de volgende
generatie.
De attitudes ten aanzien van het zoeken naar professionele psychologische hulp is
verschillend volgens de leeftijd. Een ander belangrijk punt om te onderzoeken is of
die attitudes een negatieve invloed hebben op de intenties om hulp te zoeken bij

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
This project has been funded with support from the European Commision. This publication [communication] reflects only the views of the author, and the Commision cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained herein.

oudere volwassenen en mannen bij wie de mentale gezondheidsbehoeften
onvoldoende zijn.
Een onderzoek in verband met attitudes ten opzichte van het zoeken van psychische
hulp door Mackenzie, Gekoski en Knox (2006) bij 206 thuiswonende volwassenen gaf
aan dat oudere personen zoeken sneller hulp. Leeftijd en geslacht bepalen mee de
intenties om professionele psychologische hulp te zoeken. Vrouwen gaan sneller
hulp zoeken dan mannen. Oudere volwassenen raadplegen sneller hun huisarts dan
jongere volwassenen. De resultaten van deze studie suggereren dat een negatieve
houding met betrekking tot psychologische openheid zou kunnen bijdragen aan het
onderbenutting van de geestelijke gezondheidszorg door mannen. Educatie moet
mensen aanzetten om sneller psychologische hulp te zoeken.
FA VOOR ADOLESCENTEN EN JONGE MENSEN MET GEESTELIJKE ZIEKTE
De prevalentie van depressie bij adolescenten is sinds het midden van de jaren
tachtig verdubbeld. De prevalentie van depressieve stoornis (MDD) schommelt nu
van 4% tot 8%. Liefst 12% van de kinderen en adolescenten heeft mogelijk
onderliggende symptomen van depressie. Het is alarmerend dat 20% van de
jongeren voor hun 18 jaar minstens één episode van ernstige depressie doormaakt
(Lewinsohn, Hops, Roberts, Seeley, & Andrews, 1993).
Bredere interventies op het gebied van de volksgezondheid zijn nodig om te
voorkomen dat risico jongeren minder fysiek actief worden en dat sedentair gedrag.
De evidentie voor inspanningsinterventies voor jongeren neemt toegroeit, en er zijn
ernstige aanwijzingen dat ze een positief effect hebben op verschilleden psychische
stoornissen.
Meta-analyses wijzen op het potentieel voor inspanningsinterventies op het
verbeteren van depressiesymptomen.
Parker & Bailey (2018) stellen een aantal voorwaarden waaraan de interventies voor
jongeren moet voldoen:
• Bevorder de fysieke activiteit als een plezierige activiteit om de betrokkenheid en
de therapietrouw te maximaliseren.
• Volg de gezondheidsresultaten. Denk er aan de langetermijneffecten van
lichaamsbeweging op het leven van deze jonge mensen.
Interventies voor jonge mensen willen ze hun fysieke activiteit aanpassen een lage
risico vertonen, ze moeten niet stigmatiserend zijn en aanvaardbaar. Deze conclusies
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zijn gelijk voor andere problemen en stoornissen zoals angst en vroege psychose;
lichaamsbeweging lijkt effectief te zijn bij het verminderen van de belangrijkste
klinische symptomen en kan naast de gebruikelijke behandeling ook voor vroege
psychose worden gesteld. Er werden significante verbeteringen waargenomen in het
psychosociaal

functioneren

en

het

kortetermijngeheugen.

Verhogingen

in

cardiovasculaire conditie en verwerkingssnelheid waren positief geassocieerd met de
hoeveelheid training die de deelnemers behaalden.
Individuele oefentraining zou een haalbare behandelingsoptie kunnen bieden voor
het verbeteren van symptomatische, neurocognitieve en metabolische resultaten bij
jongen mensen met een eerste psychotische episode. (Firth, Carney, Elliott, French,
Parker, McIntyre et al., 2016). Deze studie suggereert dat individuele gymtraining
een haalbare en boeiende interventie is bij personen met een eerste psychose: hoewel
de deelnemers grotendeels inactief waren toen ze binnenkwamen, veranderden ze
hun normale levensstijl om na 10 weken 107 minuten matige tot krachtige activiteit
per week te bereiken, waardoor het doel van 90 minuten werd overschreden.
De hoge mate van aanvaardbaarheid en betrokkenheid suggereert dat toekomstige
studies zouden kunnen profiteren van de expertise en faciliteiten die al beschikbaar
zijn via vrijetijdsdiensten.
Ondanks het beperkte klinische studies lijkt lichaamsbeweging ook een effectieve
strategie

te

zijn

bij

de

behandeling

van

adolescenten

met

verhoogde

depressieniveaus. Carter, Morres, Meade en Callaghan (2016) rapporteerden enkele
aanbevelingen:
• Begeleide en groepsgerichte lichte of matige intensiteitsoefeningen, drie keer per
week gedurende een periode van 6 tot 12 weken, kunnen een verbetering van de
depressie bewerkstelligen.
• Lichaamsbeweging lijkt even effectief te zijn voor zowel matige als ernstige
depressie, zowel in intramurale als poliklinische centra.
De resultaten gaven aan dat training zowel met hoge intensiteit als met lage
intensiteit gemiddeld succesvol waren bij het verminderen van angst. Oefening met
hoge intensiteit had echter meer verschillende voordelen ten opzichte van
oefeningen met lage intensiteit. Specifiek, op basis van bevindingen van BromanFulks, Berman, Rabian en Webster (2004), rapporteerde de intensieve oefengroep
significant minder angst voor angstgerelateerde lichamelijke sensaties na de
interventie in vergelijking met hun tegenhangers in de lage intensiteit. Oefening met
hoge intensiteit kan dus vooral effectief zijn bij het snel verminderen van angst bij
personen met een hoge angstgevoeligheid.
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Aan aerobe oefeningen met hoge intensiteit zijn ook beperkingen. Personen met
bepaalde gezondheidsproblemen, zoals hartaandoeningen of ernstige astma, komen
niet in aanmerking voor deze interventie. Ook kunnen sommige mensen het moeilijk
vinden om een regelmatige aerobe trainingsroutine te starten of vol te houden, en
sommigen weigeren eenvoudigweg deze optie te overwegen.
Voor personen met een hoge angstgevoeligheid die vanwege financiële of
persoonlijke beperkingen geen traditionele interventiemiddelen kunnen of willen
overwegen (d.w.z. farmacologie, psychotherapie), kan aerobe oefening een
onschatbaar behandelalternatief zijn. Toekomstig onderzoek zal ook moeten nagaan
of een langere deelname aan een intensief oefenprogramma (acht weken of meer)
extra voordelen oplevert, en of deze voordelen behouden blijven voor langere
follow-upperioden.
Jongvolwassenen

van

18–24

jaar

vertonen

de

hoogste

percentages

van

alcoholgebruik, en middelengebruik. Het middelengebruik is omgekeerd evenredig
met de deelnam aan middelenvrije activiteiten. Een pilotstudie (Weinstock, Capizzi,
Weber, Pescatello en Petry, 2014) vond dat er geen effecten van een
bewegingsinterventie op het alcoholgebruik waren.
De werkzaamheid op lange termijn moet nog worden onderzocht. De motivering en
de gevolgen van het drinken moet in specifieke groepen nog onderzocht worden
maar zijn kunnen aan het licht brengen voor wie de interventie het meest voordelig
zou kunnen zijn.
Het beschikbare wetenschappelijke bewijs voor de leeftijdsgroep van 5–17 jaar
ondersteunt

de

algemene

conclusie

dat

lichaamsbeweging

fundamentele

gezondheidsvoordelen oplevert voor kinderen en jongeren. Passende niveaus van
fysieke activiteit dragen bij aan de ontwikkeling van:
• Gezonde musculoskeletale weefsels (d.w.z. botten, spieren en gewrichten)
• Gezond cardiovasculair systeem (d.w.z. hart en longen)
• Neuromusculair bewustzijn (d.w.z. coördinatie en bewegingscontrole), terwijl het
ook het behoud van een gezond lichaamsgewicht vergemakkelijkt.
Bovendien wordt fysieke activiteit ook in verband gebracht met psychologische
voordelen bij jongeren: hun controle over symptomen van angst en depressie
verbetert; Fysieke activiteit helpt bij de sociale ontwikkeling door mogelijkheden te
bieden voor zelfexpressie, zelfvertrouwen, sociale interactie en integratie op te
bouwen. Volgens Global Recommendations on Physical Activity for Health 5–17
years old, World Health Organization (2011), voor kinderen en jongeren omvat
fysieke activiteit spelen, sport, vervoer, klusjes, recreatie, lichamelijke opvoeding of

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
This project has been funded with support from the European Commision. This publication [communication] reflects only the views of the author, and the Commision cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained herein.

geplande

lichaamsbeweging,

in

de

context

van

gezins-,

school-

en

gemeenschapscontext.
De aanbevelingen om cardiorespiratoire en spierconditie, botgezondheid en
cardiovasculaire en metabolische gezondheid biomarkers te verbeteren zijn:
• Kinderen en jongeren van 5 tot 17 jaar moeten dagelijks ten minste 60 minuten
matige tot zware lichamelijke activiteit opbouwen.
•

Veel

lichamelijke

activiteit

van

meer

dan

60

minuten

levert

extra

gezondheidsvoordelen op.
• De meeste dagelijkse lichamelijke activiteit dient aëroob te zijn. Activiteiten met
een hoge intensiteit moeten worden geïncorporeerd, inclusief activiteiten die spieren
en botten versterken en dit minstens 3 keer per week.
OEFENING VOOR OUDERE VOLWASSENEN MET GEESTELIJKE ZIEKTE
Epidemiologische studies hebben aangetoond dat lichamelijke activiteit doeltreffend
is bij het verhogen van de actieve levensverwachting en bij het voorkomen van:
• Functionele deficit die leidt tot verlies van onafhankelijkheid en welzijn alsook
sommige aspecten van vermindering van cognities en vermeerdering van
depressieve gevoelens
• Ziekte (hart- en vaatziekten, diabetes, sommige vormen van kanker) en sterfte.
De dosis fysieke activiteit die nodig is om deze voordelen te bereiken zijn
samengevat in de aanbevelingen van Donald, Paterson, & Murias (2014):
• aerobe activiteiten met een matige tot hoge intensiteit (bijv. Stevig wandelen of
wandelen voor lichamelijke inspanning, een beetje bergopwaarts wandelen of
deelnemen aan aerobe sport) om de cardiorespiratoire conditie te verbeteren.
• activiteiten van minimaal 150 min / week aan matige intensiteit, wat neerkomt op
een energieverbruik van ongeveer 1000 kcal / week (of ~ 90 min / week zware
inspanning).
• Extra voordelen worden behaald door 2 sessies / week spierversterkende
activiteiten in te lassen (bijv. Callisthenische oefeningen, weerstandstraining).
• Bij balans- en mobiliteitsbeperkingen zijn, zijn balans gerelateerde activiteiten
aangeraden (bijv. Lopen op oneffen oppervlakken zoals paden).
• Gestructureerde oefentrainingssessies van 30 minuten van matige en krachtige
intensiteitsoefening, zijn effectief en veilig gebleken.
• Het is mogelijk dat een lagere intensiteit ook gezondheidsvoordelen oplevert.
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• Flexibiliteit of rekoefeningen bieden geen bekende gezondheidsvoordelen.
Individuen moeten tijd en energie besteden aan de andere aspecten van fitness.
Regelmatige lichaamsbeweging wordt over het algemeen geassocieerd met een beter
psychisch welbevinden, hoewel er relatief weinig prospectieve studies bij oudere
volwassenen te vinden zijn.
Pasco, Williams, Jacka, Henry, Coulson en Brennan (2011) onderzochten gewone
fysieke activiteit en de risicofactor op depressieve en angststoornissen bij oudere
mannen en vrouwen in een niet-klinische groep. De studie levert een consistent
bewijs dat hogere niveaus van fysieke activiteit meer beschermt tegen mogelijke
ontwikkeling van depressieve en angststoornissen. De therapeutische effecten van
lichaamsbeweging bij de behandeling van depressie zijn vastgesteld. Bij uitbreiding
zouden deze resultaten suggereren dat lichaamsbeweging een indicatie is voor de
primaire preventie van veel voorkomende psychische stoornissen en algemene
gezondheidsproblemen. Er is echter verder onderzoek nodig naar de effecten van
verschillende soorten fysieke activiteit vooraleer fysieke activiteit ondubbelzinnig
kan worden erkend als een goede indicatie in de primaire preventie van depressie en
angst bij oudere volwassenen.
Volgens Erickson en Kramer (2008) zijn 6 maanden van matige aerobe activiteit
voldoende om significante verbeteringen in de cognitieve functie waar te nemen,
waarbij de meeste effecten optreden bij de executieve controlefunctie. Deze
verbeteringen gaan gepaard met veranderingen in de hersenactiviteit zoals een
verhogingen van het prefrontale en temporele volume van de grijze stof, wat zich
vertaalt in een efficiënter en neuraal systeem. Matige lichaamsbeweging kan dienen
als een veilige en een preventieve maatregel tegen leeftijd gerelateerde cognitieve
achteruitgang die bij alle oudere volwassenen aanwezig zijn, tegen te gaan. Dit
resultaat is in overeenstemming met de literatuur die in het algemeen suggereert dat
hogere niveaus van fysieke fitheid en fysieke activiteit het ontwikkelen van
cognitieve stoornissen kunnen verminderen. Het is onbekend of een langere
trainingsduur een langduriger en sterker effect heeft dan een interventie van 6
maanden.
Een meta-analyse geeft aan dat de combinatie van aerobe en niet-aerobe oefeningen
grotere voordelen op voor het vlak van cognitief functioneren levert. Dit soort
onderzoek staat echter nog in de kinderschoenen.
Hoewel recente studies hebben aangetoond dat aerobe training en fysieke activiteit
ook kunnen dienen tegen de ontwikkeling van dementie, is het onbekend in hoeverre
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pathologische achteruitgang kan worden teruggedraaid of worden behandeld met
een trainingsprogramma. Er zijn aanwijzingen dat naast personen met dementie
lichaamsbeweging gunstige cognitieve en neurale effecten heeft op kinderen,
patiënten met multiple sclerose en Parkinsonpatiënten.
Samenvattend kan worden gesteld dat er nog veel vragen onbeantwoord blijven
maar dat er indicatie zijn dat lichaamsbeweging een effect zou hebben op de
hersenen en de cognitie. We kunnen geruststellen dat een actieve levensstijl met
matige aerobe activiteit aangewezen is bij volwassenen.
HOE HET GESLACHT VARIABEL DE GEESTELIJKE GEZONDHEID KAN
BEÏNVLOEDEN
Een brede literatuur toont aan dat geslacht een factor kan zijn die de geestelijke
gezondheid beïnvloedt: Cabral en Astbury (2000) publiceerden een evidence-based
review, waarbij de psychische gezondheid van vrouwen werd onderzocht, rekening
houdend met sociaal-culturele- en omgevingsfactoren, maatschappelijke en sociale
ondersteuning,

stressoren

en

levensgebeurtenissen,

persoonlijk

gedrag

en

vaardigheden en de toegang en beschikbaarheid tot de gezondheidsdiensten.
Ongelijkheden tussen de geslachten creëren, behouden en verergeren de blootstelling
aan risicofactoren die de geestelijke gezondheid van vrouwen kunnen beïnvloeden.
Volgens Reale (2011) wordt in de klinische setting bij de diagnose en de interpretatie
van de onderliggende pathogene processen verschillende redeneringen op na
gehouden die traditioneel worden toegeschreven aan mannelijke en vrouwelijke
rollen: zo is depressie bij mannen meer verankerd in externe feiten en gebeurtenissen
en hun objectieve ernst (waarneembare ernst), terwijl depressie bij vrouwen worden
toegeschreven aan de subjectieve 'humorale' variabiliteit en de grotere emotionaliteit.
Het zelfmoordgedrag onderschrijft het verschil in de grotere sociale ernst van
depressie bij manen dan bij vrouwen. Bijgevolg leidt de prevalentie van vrouwen
met psychische problemen minder tot een noodsituatie.
Mackenzie & Gekoski (2006) onthulde dat vrouwen een meer positievere houding
hebben om hulp te zoeken dan mannen. Resultaten van deze studie suggereren dat
negatieve attitudes met betrekking tot psychologische openheid zouden kunnen
bijdragen aan het onderbenutting van de geestelijke gezondheidszorg door mannen.
Deze bevindingen suggereren de noodzaak om de hulpzoekende drempel voor
mannen te verlagen en hun bereidheid om ook psychische hulp te zoeken te
vergroten.
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Deze nieuwste bevindingen hebben ertoe geleid dat de WHO een nieuwe strategie
2016-2030 opstelde: 'De wereldwijde strategie voor de gezondheid van vrouwen,
kinderen en adolescenten (2016-2030)'. Dit is een stappenplan gericht op het bereiken
van de hoogst haalbare gezondheidsstandaard voor alle vrouwen, kinderen en
adolescenten. Het is bedoeld om politieke leiders en beleidsmakers te inspireren om
de gezondheid en het welzijn van vrouwen, kinderen en adolescenten te verbeteren
en verder te versnellen.
GENDERGERELATEERDE FYSIEKE ACTIVITEIT
De rol van lichaamsbeweging en een verbeterde geestelijke gezondheid bij mannen
en vrouwen werd aangetoond. Zhang en Yen (2015) analyseerde de relatie tussen
depressieve symptomen en fysieke activiteit bij milde en matig depressieve
individuen.

Hieruit

bleek

dat

regelmatige

lichaamsbeweging

depressieve

symptomen vermindert zowel bij mannen als vrouwen met milde tot matige
depressie. De auteurs suggereren fysieke activiteit als een effectief klinisch
hulpmiddel om depressie te bestrijden. Artsen moeten aanbevelen zeker voor
personen

met

licht

of

matig

depressieve

symptomen.

Toch

blijkt

dat

lichaamsbeweging niet altijd effectief is om depressieve symptomen te verminderen
wanneer de persoon zich in een slechte lichamelijke gezondheid bevindt.
Andere studies geven aan dat een trainingsprogramma met matige tot zware
intensiteit een veelbelovende strategie is om angstgevoeligheid (AS) te verminderen.
Voortbouwend op dit bewijs, testten Medina et al. (2014) de hypothese dat het effect
van lichaamsbeweging op AS zou variëren in functie van het geslacht. De resultaten
gaven aan dat de effecten van lichaamsbeweging op geestelijke gezondheid kunnen
variëren in functie van het geslacht, waarbij mannen meer baat hebben van de
training dan vrouwen. Mannen vertoonden significant grotere initiële AS-reducties
in vergelijking met vrouwen (na 1 week inspanning). Deze sekseverschillen waren
aan het einde van de interventie echter niet meer zichtbaar. Concluderend kunnen
reacties op inspanningsinterventies voor angstpathologie per geslacht verschillen.
Dit heeft gevolgen voor de indicatie bij angstvermindering: de aanpak bij vrouwen
zou anders moeten zijn dan bij mannen. Studies betreffende oefeningsmodaliteiten
(bijv. Yoga, weerstandstraining) en doses (bijv. Intensiteiten, frequenties en duur)
kunnen helpen bij het verfijnen van het op maat van het individu afleveren van
interventies.
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Aangezien psychische aandoeningen twee keer zo vaak voorkomen bij vrouwen,
onderzochten Adams et al. (2007) de relatie tussen fysieke activiteiten en indicatoren
van geestelijke gezondheid in een nationale steekproef van vrouwelijke studenten.
Het doel van deze studie was om te bepalen of twee soorten fysieke activiteit (VME =
krachtige / matige inspanning versus ST = krachttraining) geassocieerd waren met de
geestelijke

gezondheid

in

een

brede

steekproef

van

18-

tot

24-jarige

universiteitsvrouwen.
Depressie, angst, zelfmoordgedachten en de ervaren gezondheid waren de
afhankelijke variabelen; twee maten van wekelijkse trainingsfrequentie waren de
onafhankelijke variabelen. VME was positief geassocieerd met ervaren gezondheid
en negatief geassocieerd met depressie, maar niet geassocieerd met angst of
zelfmoordgedachten; ST werd in de meeste gevallen geassocieerd met ervaren
gezondheid, depressie, angst en zelfmoordgedachten.
Ten slotte is er een interessante studie van Schaal et al. (2011) die twee belangrijke
psychologische thema's uit de topsport onderzocht. Vrouwelijke topsporters maken
meer kans hebben op psychologisch problemen dan mannen. Ze lijken gevoeliger
lijken voor moeilijkheden in hun omgeving dan hun mannelijke tegenhangers.
Bovendien doen zich belangrijke variaties voor naargelang het type sport dat wordt
beoefend. Dit zou er kunnen op wijzen dat de druk van een bepaalde sport een
mogelijk

significante

sociaal-ecologische

risicofactor

is

zeker

wanneer

het

gecombineerd is met een bepaalde persoonlijkheid en een genetische aanleg.
Vanuit psychosociaal perspectief wordt aangenomen dat de biologische neiging van
vrouwen om zich meer zorgen te maken wordt versterkt door gender gerelateerde
normen. De dominantie van vrouwen die lijden aan angstige of affectieve stoornissen
is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een combinatie van deze fundamentele
verschillen op biologisch en psychosociaal niveau.
De sekseverschillen in de prevalentie van verschillende aandoeningen zijn
aangetoond en lijken op die van de algemene bevolking. Het beoefenen van een sport
op hoog niveau lijkt op zichzelf niet psychopathologisch, aangezien de prevalentie
van psychopathologie niet hoger is dan bij de algemene bevolking. Het is eerder de
aanwezigheid van zeer specifieke stressfactoren, zoals problemen in de sociale,
persoonlijke en sportieve omgeving van atleten, die wordt geassocieerd met
psychopathologie.
HOE DE CULTURELE VARIABELE DE GEESTELIJKE GEZONDHEID KAN
BEÏNVLOEDEN
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Cross-nationale epidemiologische studies tonen aan dat de prevalentiecijfers van
veelvoorkomende psychische stoornissen (d.w.z. depressie, angststoornissen en
PTSS) aanzienlijk verschillen tussen landen, wat duidt op culturele verschillen. Om
bewijs te verzamelen over hoe cultuur zich verhoudt tot de etiologie en
fenomenologie van psychische stoornissen, is het van essentieel belang om zinvolle
empirische instrumenten te vinden voor het vastleggen van het latente (dwz nietzichtbare) construct van 'cultuur' (Heim et al., 2019).
De literatuur wijst op hoe culturele variabelen zoals etniciteit, religie en
sociaaleconomische status het welzijn en de geestelijke gezondheid van individuen
kunnen beïnvloeden. Interessante publicaties analyseren religie in verband met sport
en fysieke activiteiten: dit is het geval van “Cattolicesimo, gynnastics e sport” (2012),
waar de relatie tussen het christendom en fysieke activiteiten en sport vanaf de
oudheid tot het midden van de twintigste eeuw wordt geanalyseerd. Een deel van
het boek is gewijd aan het gebruik van fysieke activiteiten en sport bij de opvoeding
van de burger, en benadrukt de redenen van diepe onenigheid die ontstond dat de
katholieke sportorganisaties tijdens het fascisme onderdrukte.
Sport in de islam en in moslimgemeenschappen (Testa en Amara, 2016) analyseert de
wisselwerking tussen sport en de islam, waarbij een reeks hedendaagse kwesties
wordt benaderd, zoals de rol van het geslacht, de verschillende politieke identiteiten
en moslimgemeenschappen, de rol van sport in de islam. De kennis van sociologie,
antropologie, politieke wetenschappen, islamwetenschappen en sportstudies, helpt
om bredere conclusies te trekken over religieuze identiteit in sportomgevingen en de
wisselwerking tussen sport, gender, politieke ideologie en consumentencultuur.
De kruising tussen sportevenementen en de religieuze overtuiging van atleten kan
bogen op een geschiedenis en opvallende feiten en controversies (Fedele, 2014).
Jonathan Edwards, een Britse drievoudige springer en jarenlang houder van het
wereldrecord, deelde het christelijke geloof van zijn vader - pastoor van de
Anglicaanse kerk - en door de regel van vakantierust toe te passen, weigerde hij op
zondag te sporten. Om deze reden nam Edwards niet deel aan de finale van de
Tokyo World Cup 1991 en gaf hij een waarschijnlijke medaille op. Mohamed Ali,
waarschijnlijk de grootste bokser aller tijden, werd veroordeeld tot vijf jaar
gevangenisstraf wegens zijn weigering om militaire dienst te vervullen. Ali's keuze
was symbolisch omdat het werd samenliep met de oorlog in Vietnam en werd
gemotiveerd door zijn islamitisch geloof en het verzet van deze religie tegen het
gebruik van wapens.
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Geestelijke problemen met betrekking tot de vluchtelingen- en asielzoekersstatus
worden ook uitgebreid onderzocht, maar het huidige scenario is complex en behoeft
verdere

analyse

en

interventie.

De

demografische

kenmerken

van

de

migratiestromen lijken de afgelopen jaren te zijn veranderd. Meer data zijn
noodzakelijk om een juist mening te vormen (Caritas Report, 2016).

SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS, GEESTELIJKE GEZONDHEID EN FYSIEKE
ACTIVITEITRELATIES
Lichamelijke activiteit speelt een cruciale rol bij het handhaven van gezondheid en
welzijn. Het bewijs toont consequent aan dat er een sociale aspect bestaat in het
gedrag van fysieke activiteit. Dit aspect wordt voor een groot deel vastgesteld in de
kindertijd en heerst over de hele levensloop. Lichamelijke inactiviteit bij sociaal
behoeftigen zou de effecten van psychosociale stress kunnen accentueren en
gedeeltelijk de vastgestelde sociale ongelijkheden in gezondheid en welzijn verklaren
(Hamer, 2014). Er bestaat een sterke en gevestigde sociale aspect in gezondheid en
welzijn. Een ongunstige sociaaleconomische positie hangt samen met een lagere
fysieke activiteit en meer zittend gedrag. Deze associatie lijkt grotendeels te worden
gedreven door slecht onderwijs. Lichamelijke inactiviteit bij sociaal behoeftigen zou
de

effecten

van

psychosociale

stress

kunnen

versterken.

Onvoldoende

lichaamsbeweging is mogelijk een van de belangrijkste mechanismen die een lagere
sociaaleconomische status met een lager welzijn verbinden.
Verder onderzoek is van cruciaal belang om een beter begrip te krijgen over
effectieve benaderingen van sociaal achtergestelde mensen te verbeteren en om de
sociale ongelijkheden op het gebied van gezondheid en welzijn uit de wereld te
helpen. In

een

longitudinale

studie

hebben Brodersen et

al. (2006) de

ontwikkelingstrends in fysieke activiteit en zittend gedrag bij Britse studenten van 11
tot 12 jaar in relatie tot geslacht, etniciteit en sociaaleconomische status (SES)
onderzocht. De metingen evalueerden het aantal dagen van zware activiteit (wat
leidde tot zweten en zwaar ademen) per week, en anderzijds het aantal uren zittend
gedrag (inclusief televisiekijken en videogames spelen).
Aziatische studenten vertonen een minder actief gedrag meisjes met andere
huidskleuren maar dit gold niet voor jongens. Studenten met een donkere huidskleur
vertonen op hun beurt meer zittend gedrag dan blanke studenten. Hoe lager de SES
hoe meer zittend gedrag. De grootste verschillen tussen etnische en SES-groepen
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waren aanwezig op de leeftijd van 11 jaar en evolueerden niet tijdens de tienerjaren.
Het lijkt er daarom op dat fysieke activiteit afneemt en zittend gedrag vaker
voorkomt tijdens de adolescentie. Etnische en SES-verschillen worden waargenomen
in fysieke activiteit en sedentair gedrag bij jongeren, die naar verwachting zullen
resulteren in variaties in gezondheidsrisico's bij volwassenen. Deze verschillen
worden grotendeels vastgesteld op de leeftijd van 11–12 jaar en daarom moet de
interventie op de jongere leeftijd gefocust zijn.
Sedentair gedrag is niet alleen de afwezigheid van lichaamsbeweging, het is ook een
voorspeller van latere gezondheidsproblemen. Adolescenten met een lagere
sociaaleconomische status (SES) vertonen meer sedentair gedrag.
Lichamelijke activiteit lijkt een belangrijke factor te zijn bij het bepalen van
gezondheidsresultaten onder etnische minderheidsgroepen, die vaak sociaal
achtergesteld zijn en in meer sociaal achtergestelde gebieden wonen (Hamer, 2014).
Een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk toonde consistente verschillen tussen
mannen en vrouwen, tussen leeftijdsgroepen en tussen de SES-indicatoren in de
verschillende etnische gemeenschappen. Deze resultaten kunnen worden verklaard
door etnische verschillen in attitude ten opzichte een gezonde levensstijl. Interventies
voor meer lichaamsbeweging moeten op sociaal achtergestelde groepen gericht zijn.
Hiervoor is het belangrijk om de milieubarrières in achtergestelde gebieden te
begrijpen. Programma's moeten op het individu zijn afgestemd en meerdere
componenten bevatten. Programma gericht op doelen stellen, problemen oplossen,
zelfcontrole en begeleide oefeningen) zijn over het algemeen effectiever dan
programma's die hiervoor geen aandacht hebben.
Het gezondheidsgedrag in groepen met lage inkomens veranderen is uitdagend en
complex en vereist een gezamenlijke aanpak tussen verschillende actoren.
Interventies die bedoeld zijn om sociale ongelijkheden in gezondheidsgedrag te
veranderen, moeten vanaf de kindertijd worden aangepakt en verder worden gezet
in gedurende de volwassenheid. Sociaaleconomische ongelijkheden zijn heel het
leven risicofactoren voor levensbedreigende aandoeningen (Watt et al., 2009).
CONCLUSIES / AANBEVELINGEN
Bevindingen uit literatuur in het veld bevestigen:
• Inspanningsinterventies om depressiesymptomen bij jonge mensen zijn effectief en
verminderen de klinische symptomen. Deze interventie is ook effectief voor de
behandeling van de vroege psychose.
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• D e interventie is ook effectief bij de behandeling van adolescenten met een
verhoogd depressieniveau.
• Fysieke activiteit verhoogt de actieve levensverwachting van oudere volwassenen
en voorkomt: functionele deficits die leiden tot verlies van onafhankelijkheid,
welzijn, bepaalde aspecten van cognities en depressie en ziekte (hart- en vaatziekten,
diabetes, kanker).
• Dat hogere intensiteit biedt bescherming tegen depressieve stoornissen en
angststoornissen bij oudere mannen.
• Matige lichaamsbeweging kan als een preventieve maatregel tegen leeftijd
gerelateerde cognitieve achteruitgang. Het is ook een tool om het verval en de
cognitieve gebreken die al bij oudere volwassenen aanwezig zijn, tegen te gaan.
Volgende stappen voor onderzoek:
• Er blijft behoefte aan effectiviteitsonderzoeken om na te gaan welke activiteit en
aan welke intensiteit de beste resultaten leveren. Follow up van de interventies op
langere termijn is ook vereist
• Toekomstige richtlijnen moeten een gepersonaliseerde geneeskundige benadering
ondersteunen. Onderzoek naar de trainingsdosis, het type en de frequentie alsook de
voorkeuren van de jongere.
• Onderzoeken met een betere methodologische kwaliteit zijn betere aanbevelingen
te doen over de dosis-responsrelatie bij jongeren met depressieve symptomen.
• Verder onderzoek naar de interacties en de effecten van de verschillende soorten
trainingsregimes en factoren zoals cognitieve, sociale of voedingsinterventies bij
oudere volwassenen is noodzakelijk.
Volgens het ‘National Institute of Mental Health’ (2005) treffen depressie en
angstgevoelens meer dan 12 miljoen vrouwen en bijna 7 miljoen mannen. Als
lichamelijke activiteit inderdaad een impact heeft op de geestelijke gezondheid
terwijl het geen nevenwerkingen, dan kan het aanbieden van fysieke activiteit een
algemene aanbeveling zijn door professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Ten
slotte zijn er aanwijzingen voor een dosis-responsrelatie waarbij meer bewegen
wordt geassocieerd met een betere geestelijke gezondheid. Het zou nuttig zijn als
toekomstig onderzoek de ideale dosis van fysieke activiteit op de mentale
gezondheid zou kunnen verduidelijken.
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Factoren die fysieke activiteit bij psychische aandoeningen belemmerd.
Lichaamsbeweging wordt gewoonlijk gedefinieerd als geplande, gestructureerde,
continue periodes van activiteit, waaraan mensen doorgaans tijd vrijmaken om deel
te nemen aan hun dagelijkse routine. Mensen sporten regelmatig om tal van redenen:
plezierbeleving, sociale redenen, gezondheidsvoordelen, gewichtsbeheersing, fysieke
fitheid, … (Berger, 2004). Lichamelijke activiteit (PA) is een brede term die alle
lichaamsbeweging omvat die wordt geproduceerd door de skeletspieren die
resulteren in energiekosten (Berger, 2004). FA komen onder verschillende vormen
voor in de sport, het beroep, de levensstijl.
Psychische aandoeningen beïnvloeden het vermogen om te werken, relaties aan te
gaan en zelfstandig in de gemeenschap te leven en vormen tegelijkertijd een
belangrijke risicofactor voor morbiditeit en mortaliteit (Evans et al., 2007; Mueser et
al. al., 2001). Ze vertegenwoordigen een aanzienlijk gezondheidsprobleem; de
levensverwachting van personen met een ernstige psychische aandoening is
ongeveer 20-25 jaar lager dan die van de algemene bevolking (Dixon et al., 1999;
McGrath et al., 2008). Recensies bevestigen bijvoorbeeld dat 35% tot 70% van de
mensen met schizofrenie een bijkomende morbiditeit vertonen (Casey & Hansen,
2009). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) veroorzaken ernstige
psychische aandoeningen (schizofrenie, bipolaire stoornis, ernstige depressie) 10,5%
van de wereldwijde ziektelast en letsel (Murray & Lopez, 1997).
Mentale stoornissen is een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Personen met
ernstige psychische aandoeningen zijn minder actief dan personen in de algemene
bevolking (bijv. Lindamer et al., 2008). Psychische aandoeningen, zoals depressie,
worden geassocieerd met lethargie, gebrek aan motivatie, laag zelfvertrouwen en een
laag zelfbeeld, allemaal factoren die de neiging hebben om zittend gedrag te
vergroten (Grace et al., 2005; Lin et al. , 2010). Onderzoekers hebben ontdekt dat
depressie een van de meest bedreigende gezondheidsproblemen is; Clow en
Edmunds (2014) hebben erop gewezen dat "ongeveer 30% van de Europese
bevolking een chronische aandoeningen heeft" en dat deze aandoeningen ook
gepaard gaan met

een psychisch probleem, slechtere gezondheidsresultaten”(p.

141).
Onderzoeken concluderen dat FA even effectief is als psychotherapie of
farmacotherapie in het verminderen van depressie. Het heeft daarenboven geen
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nevenwerkingen zoals bij medicamenten (Landers, 2007). Specifiek onderzoek heeft
aangetoond dat FA een belangrijk onderdeel is van de kwaliteit van leven van elk
individu. FA en lichaamsbeweging kunnen de fysieke en mentale gezondheid en
gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven verbeteren (Josefsson et al., 2014;
Rosenbaum et al., 2014; Vancampfort et al., 2015). Volgens Clow en Edmunds (2014)
kan FA een positief effect hebben op verschillende psychische aandoeningen (bijv.
schizofrenie, de ziekte van Alzheimer en depressie) en welzijn. Integendeel,
lichamelijke inactiviteit is zelf een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit
als andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten (bijv. Wei et al., 1999).
Dat FA veel voordelen biedt is goed gedocumenteerd maar follow up onderzoek dat
de deelnemers hun activiteitsniveau niet op peil kunnen houden (Andersen et al.,
1998). Ondanks dat is aangetoond dat FA de gezondheid kan verbeteren en de
mortaliteit kan verlagen (Haskel et al., 2007), zijn FA-niveaus bij volwassenen de
afgelopen twee decennia gedaald. De reden hiervoor zou de beperkte mogelijkheden
zijn om FA te volgen. Ter indicatie:
-

De meerderheid van de Amerikaanse volwassenen worden als niet-actief
beschouwd (Haskel et al., 2007),

-

47,2% van de jonge Cyprioten doet aan geen enkele vorm van
lichaamsbeweging (Kyriakou & Pavlakis, 2011)

-

25% van de Griekse de bevolking voldoet in het dagelijks leven zelf niet aan
de minimale eisen (Valanou, Bamia, Chloptsios, Koliva, & Trichopoulou,
2006).

-

Slechts een minderheid van de mensen met depressie (Wielopolski et al., 2014)
en bipolaire stoornis (Janney et al., 2014) doen in overeenstemming met de
aanbevelingen voor de volksgezondheid aan FA. De prevalentie van
lichamelijke inactiviteit is onder de klinische populatie hoog

-

In de klinische populatie voldeed 96% niet aan de richtlijnen van ten minste
150 min / week van matige FA (Jerome et al., 2009).

Vanwege het belang van FA in termen van gezondheidsverbetering, is het essentieel
om de oorzaken te identificeren van de lage deelname en de moeilijkheid om zich
aan een oefeningsroutine te houden (Richardson et al., 2005).
MOTIEVEN VOOR FYSIEKE ACTIVITEIT
De rol van motivatie bij FA-deelname is een centraal onderzoeksgebied. Om te
begrijpen waarom mensen al dan niet kiezen voor een fysieke actieve levenstijl heeft
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al heel wat onderzoek plaats gevonden (Molanorouzi, Khoo & Morris, 2014; Zervou,
Stavrou, Kohen, Zounhia en Psychountaki, 2017).
Onderzoekers, gezondheidswerkers en beleidsmakers hebben onderzocht waarom
sommige mensen fysiek actief zijn en andere niet. Een cruciale reden voor mensen
om lichamelijk actief te zijn in hun vrije tijd is motivatie. Motivatie heeft niet alleen
invloed op de deelname aan PA, maar is ook een kritische factor in therapietrouw
(Andre & Dishman, 2012; Aaltonen et al., 2012; Frederick & Morris, 2004).
Volgens een systematische review door Firth et al. (2016), was de meest
voorkomende reden om deel te nemen aan lichaamsbeweging het verbeteren van de
fysieke gezondheid (91%), gevolgd door het verbeteren van de conditie / energie
(75%), het verbeteren van het uiterlijk (77%) en het verliezen van gewicht (83%).
Populaire psychologische motiverende factoren waren het verminderen van stress
(80%) en het beheersen van de stemming (81%), evenals het verbeteren van
slaappatronen (72%). Slechts 54% van de patiënten koos voor plezier tijdens het
sporten, terwijl het sociale aspect van de oefening door slechts 27% van de patiënten
als een motiverende factor werd beschouwd.
Self-Determination Theory (SDT; Deci & Ryan, 1985, 2000) is een van de belangrijkste
theorieën over menselijke motivatie. SDT geeft inzicht in de redenen waarom
patiënten (bijv. Schizofrenie) gezondheidsgedrag aannemen en behouden. Volgens
SDT kan FA extrinsiek gemotiveerd of intrinsiek gemotiveerd zijn. Zelfregulerende
acties (bijv. Planning, probleemoplossing, zelfcontrole) blijken de meest consistente
factoren van verandering zijn (Rhodes & Pfaeffli, 2009). Sorenson (2006) ontdekte dat
de kans dat een individu fysiek actief is in plaats van inactief, 20 keer groter was als
hij / zij intrinsiek gemotiveerd was.
Bandura’s self-efficacy-theorie (Bandura, 1997) lijkt een theoretische basis te zijn voor
het ontwikkelen van geschikte interventies voor deze specifieke populatie. In deze
theorie lijkt deelname aan fysieke activiteit te worden beïnvloed door zowel cognities
(bijv. waarden, overtuigingen, attitudes) als externe stimuli (bijv. sociale normen,
toegang

tot

voorzieningen).

Self-efficacy

is

een

sterke

voorspeller

van

gedragsverandering in verschillende situaties. Daarnaast is gevonden dat selfefficacy een significante voorspeller is van fysieke activiteit bij personen met een
ernstige psychische aandoening (Gorczynski et al., 2010; Leas & Mccabe, 2007;
Ussher et al., 2007). Volgens Bandura (1997) zijn vier parameters: (a) prestaties uit het
verleden, (b) plaatsvervangende ervaring, (c) sociale overtuiging en (d) fysiologische
factoren de bronnen van self-efficacy. Elk van deze bronnen kan een motivatie zijn
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met betrekking tot het verbeteren van hun lichamelijke activiteit en het onderhouden
van een oefenprogramma.
(a) vroegere ervaringen kunnen worden beschouwd als een sterke bron van iemands
zelfredzaamheid. Rekening houdend met de slechte fitnessniveaus de bijwerkingen
van sommige medicatie (slaperigheid en vermoeidheid), moet een geleidelijke
verhoging van PA worden overwogen (Mutrie & Faulkner, 2003).
(b) Modellering - het zien dat het bij anderen lukt - kan nog een bron van
zelfeffectiviteit zijn. Personen met een ernstige psychische aandoening hebben meer
kans op een slecht sociaal leven en verminderde sociale netwerken, en ze hebben veel
mogelijkheden om arm en werkloos te zijn (Bengtsson-Tops & Hansson, 2001).
(c) Sociale overtuiging omvat verbale en non-verbale taal die door anderen wordt
gebruikt om iemands zelfredzaamheid te bevorderen. Hiervoor moet consistente en
gestructureerde FA een onderdeel van geïntegreerde diensten voor geestelijke
gezondheidszorg zijn. Bovendien presenteert Carless (2007) drie elementen van
sociale overtuiging: (i) bewustwording, om de patiënt te helpen de mogelijke
voordelen van PA te overwegen, (ii) toewijding en nauwe interactie tussen patiënt en
gezondheidswerker

(het

liefst

face-to-face)

en

(iii)

facilitering,

waarbij

gezondheidswerkers de praktische aspecten van de oefensessies op dagelijkse basis
verzorgen en oefensessies kunnen gebruiken om mondelinge aanmoediging te
geven, geruststelling en ondersteuning.
(d) Fysiologische factoren en affectieve toestanden kunnen ook een belangrijke bron
van zelfeffectiviteit zijn. Het bieden van ondersteunende en drukloze sessies waarbij
deelnemers op hun eigen tempo kunnen deelnemen, kan een positief effect hebben
op de deelname aan PA (Hodgson, McCulloch, & Fox, 2011). Ekkekakis, Parfitt en
Petruzzello (2011) toonden aan dat de meeste volwassenen met sedentaire en
overgewicht minder plezier ervaren bij het uitvoeren van FA.
BELEMMERINGEN VOOR OEFENING
Volgens Royal College of Psychiatrists zijn volgende redenen barrières, drempels,
obstakels en moeilijkheden die in de weg staan om FA te starten: geen ervaring met
FA, negatieve ervaringen met sport op school, zich dom en weinig vaardig voelen,
denken zich belachelijk te maken, denken dat ze pijn gaan hebben, zich bezweet,
ongemakkelijk en moe voelen, te duur, liever iets anders doen, zich slechter voelen
door inspanning. Andere redenen zijn geen parten hebben om mee te sporten,
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onwetendheid over waar, wanneer en hoe (Royal College of Psychiatrists; Taylor,
2014).
Er zijn verschillende kwalitatieve meta-syntheses als systematische reviews en metaanalyses die de deelname aan lichaamsbeweging bij mensen met ernstige psychische
problemen onderzochten (Firth, Rosenbaum, Stubbs, Corczynski, Yung en
Vancampfort, 20 016; Mason & Holt, 2012; Soundy, Freeman, Stubbs, Probst, Coffee,
& Vancampfort, 2014b).
Personen met psychische problemen vertonen significant minder intensief
bewegingsgedrag en een significant hoger sedentair gedrag vertonen dan een nietklinische populatie (Stubbs et al., 2016a, b; Vancampfort et al., 2016a). Deze
inactiviteit is voorspellend voor een reeks nadelige gezondheidsresultaten,
waaronder obesitas, diabetes en medische co-morbiditeit bij personen met psychische
problemen (Vancampfort et al., 2013a, b;
Suetani et al., 2016). Het wordt ook in verband gebracht met ernstigere negatieve
symptomen en slecht sociaal-beroepsmatig functioneren (Vancampfort, Knapen,
Probst, Scheewe, Remans, & De Hert, 2012; Suetani et al., 2016).
In de review van Firth, Rosenbaum, Stubbs et al. (2016) komt tot uiting dat een
‘gebrek aan ondersteuning’ de belangrijkste socio-ecologische barrière is. Het gebrek
aan tijd werd slechts door 19% van de patiënten als een barrière geïdentificeerd.
Desalniettemin was de meerderheid van de patiënten van mening dat begeleiding
hen in staat zou stellen meer te bewegen (Ussher, 2007; Sylvia, Kopeski, Mulrooney,
Reid, Jacob, & Neuhaus, 2009; Carpiniello, Primavera, Pilu, Vaccargiu, & Pinna, 2013
). Deze bevindingen zijn overeenkomst met de kwalitatieve literatuur (Soundy,
Freeman, Stubbs, Probst & Vancampfort, 2014a; Firth, Rosenbaum, Stubbs,
Corczynski , Yung en Vancampfort, 2016b). Bijkomend vonden Firth, Rosenbaum,
Stubbs, Corczynski, Yung en Vancampfort (2016) dat vermoeidheid of weinig energie
door 45% van de patiënten als een barrière werd gemeld. Ook lichamelijke ziekte en
een slechte gezondheid vormt voor 25% een barrière. De ervaren stress/ depressie is
voor 61% een grotere belemmering om FA te doen. Slechts 32% hadden een
desinteresse in lichaamsbeweging.
Mensen met een ernstige psychische aandoening waarderen lichaamsbeweging
omdat ze gunstig zijn voor de verbetering van de lichamelijke gezondheid, het
uiterlijk, en ook vanwege de psychologische voordelen.
Deelname aan fysieke activiteiten kan essentieel zijn om de vele risicofactoren voor
gezondheidsproblemen waarmee mensen met een psychische aandoening kampen,
te verminderen.
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Shor en Shalev (2016) voerden een onderzoek uit naar factoren die samengaan met
de waargenomen barrières bij mensen in een gemeenschapsinstellingen voor
geestelijke

gezondheidszorg

voorafgaand

gezondheidspromotieprogramma.

aan

hun

deelname

Toegankelijkheidsbelemmeringen

hoogste score. Het niveau van depressie, hing samen

aan

een

kreeg

de

met een hogere

toegankelijkheidsbarrières. Een positieve beoordeling van het lichaamsgewicht, hing
samen met een lage toegankelijkheidsbelemmeringen. Deze bevindingen illustreren
de noodzaak om bij elke poging om hun betrokkenheid bij fysieke activiteit te
vergroten rekening te houden met de unieke uitdagingen waarmee personen met een
psychische aandoening kunnen worden geconfronteerd (Sher & Shalev, 2016).
Dergance, Calmbach, Dhanda, Miles, Hazuda en Mouton (2003) onderzochten de
etnische verschillen in attitude tegen over de belemmeringen en de voordelen van
lichamelijke activiteit in de vrije tijd bij sedentaire ouderen. In dit onderzoek werden
de variabelen etniciteit, leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding, burgerlijke staat en
lichamelijke activiteit in de vrije tijd geïntegreerd. Zelfbewustzijn en gebrek aan
zelfdiscipline, interesse, gezelschap, plezier en kennis bleken bij alle deelnemers
ongeacht hun leeftijd, geslacht en etniciteit de belangrijkste belemmeringen te zijn.
De opvattingen over de voordelen van lichaamsbeweging waren voor alle
deelnemers vergelijkbaar: een verbeterd gevoel van eigenwaarde, gemoedstoestand,
vorm en gezondheid. Deze bevindingen bleven bestaan na correctie voor leeftijd,
inkomen, opleiding, burgerlijke staat en geslacht. Wanneer u probeert ouderen te
betrekken bij lichamelijke activiteiten in de vrije tijd, is het belangrijk niet alleen na te
gaan welke barrières er zijn, maar ook welke opvattingen zij hebben over de
voordelen.
Leeftijd en geslachtsstatus hangen consistent samen met FA (Jerome et al., 2009;
Roick et al., 2007; Vancampfort et al., 2011b). Mannen waren lichamelijk actiever dan
vrouwen en hun activiteitsniveau was negatief gecorreleerd met de toegenomen
leeftijd. Lichamelijke gezondheidsproblemen hebben ook invloed op de deelname
aan FA van geesteszieken. Personen zonder lichamelijke gezondheidsproblemen
waren actiever (Arango et al., 2008; Vancampfort et al., 2011b). Lichaamsgewicht en
BMI waren niet gerelateerd aan FA in de ernstig geesteszieke populatie (Archie et al.,
2007; Jerome et al., 2009; Sharpe et al., 2006).
Leas en Mccabe (2007) concludeerden dat self-efficacy de sterkste voorspeller was
van de intentie om FA-niveaus te verhogen bij individuen met een ernstige
psychische aandoening. Sommige onderzoekers hebben gesuggereerd dat gebrek aan
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motivatie de centrale link is tussen negatieve symptomen en functionele beperkingen
bij ernstige psychische aandoeningen (Foussias et al., 2009).

INTERVENTIE VOOR VERBETERING VAN FA-PARTICIPATIE
Het identificeren van de factoren die FA-deelname beïnvloeden, is van cruciaal
belang

voor

het

ontwerpen

van

effectieve

interventieprogramma's.

Oefentrainingsprogramma's voor personen met ernstige psychische problemen
moeten de inspanningscapaciteiten en cardiorespiratoire fitheid te verbeteren, en
tegelijkertijd de nodige assistentie bieden om de psychologische barrières te
overwinnen. Zo'n interventies moeten motiverend en lonend zijn voor patiënten, wat
zal resulteren in een hogere graad van betrokkenheid. Dit zou op zijn beurt de
lichamelijke gezondheid verbeteren en het functioneel herstel vergemakkelijken.
Gezien

de

inherente

fysieke

gezondheidsvoordelen

van

regelmatige

lichaamsbeweging, zouden interventies ter bevordering van fysieke activiteit moeten
worden geïntegreerd in de geestelijke gezondheidszorg (Clow & Edmunds, 2014).
Op basis van de ideeën van de cognitief-gedragstherapie is de eerste stap het creëren
van een kennisbasis met betrekking tot zowel de voordelen van lichaamsbeweging
als de negatieve effecten van zittend leven. Om de kennis over fysieke activiteit bij
ernstige psychische aandoeningen te verbeteren, adviseerden Sallis en Owen (1999)
om een epidemiologisch gedragskader aan te nemen, dat vijf fasen bepleit: (a) de
verbanden leggen tussen fysieke activiteit en fysieke (en mentale) gezondheid, ( b)
methoden ontwikkelen om fysieke activiteit nauwkeurig te meten, (c) factoren
identificeren die fysieke activiteit beïnvloeden, (d) interventies evalueren die fysieke
activiteit bevorderen, en (e) onderzoek vertalen naar de praktijk.
Interventies gericht op gedragsveranderingen (betrokkenheid bij lichaamsbeweging,
dieetaanpassingen, veranderingen in levensstijl en preventieve gezondheidszorg),
kunnen potentiële gezondheidsvoordelen opleveren (Hammond et al., 1997).
Personen met een ernstige psychische aandoening moeten worden aangemoedigd
om ondersteuning en advies te vragen met betrekking tot hun inspanningen om
fysiek actiever te worden. De gemeenschappelijke richtlijnen voor lichamelijke
activiteit voor volwassenen (dwz 150 min / week van matige tot krachtige
lichamelijke activiteit) lijken zeker ook op personen met ernstige psychische
aandoeningen (bijv. Schizofrenie, depressie, bipolaire stoornis) van toepassing te zijn.
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Geestelijke gezondheidsdiensten zouden regelmatige FA- en bewegingsprogramma's
moeten opzetten en clinici moeten patiënten, familie en zorgverleners voorlichten
over de metabole risico's van antipsychotica en levensstijladvies geven met
betrekking tot voeding en lichamelijke activiteit (Faulkner, Cohn, & Remington,
2007).
Enkele suggesties voor de praktijk kunnen worden ontleend aan de literatuur en
klinische ervaring. Richardson et al. (2005) beschrijven een aantal voorbeelden van
gestructureerde, begeleide, interventies voor fysieke activiteit die deelnemers
aanmoedigen om het wandelen, en bespreken een reeks praktische vragen die
verband houden met het bevorderen van fysieke activiteit. Er is echter meer
onderzoek nodig om te onderzoeken hoe personen met een ernstige psychische
aandoening kunnen worden geholpen bij het aannemen en behouden van fysieke
activiteit.
Programma's voor het veranderen van gezondheidsgedrag gericht op vaardigheden
van zelfmanagement, worden aanbevolen omdat ze volgens de SDT effectief kunnen
zijn bij het verhogen van PA-deelname (Kahn et al., 2002). Het aanleren van
zelfregulerende vaardigheden kan hiertoe bijdragen. Door het gebruik van kalenders
kunnen patiënten bij het FA ondersteunen.
De literatuur geeft aan dat sociale steun een sleutelfactor is in de levenskwaliteit van
mensen met een ernstige psychische aandoening (Hansson, 2006). Eklund en
Hansson (2007) suggereerden dat interventies in de geestelijke gezondheidszorg
moeten gericht zijn op het vermeerderen van de sociale interacties van patiënten. Om
dit idee in de praktijk om te zetten, zou lichaamsbeweging in groepen - althans in het
begin - nuttig zijn voor patiënten.
CONCLUSIES
Om de geestelijke gezondheid te verbeteren zijn bewegingsinterventie een
meerwaarde.
Over het geheel genomen kwamen twee kernboodschappen naar voren uit de
studies. Ten eerste vormt het stigma een belemmering voor het zelfhulpgedrag en de
ondersteuning van mensen met psychische problemen (Gulliver et al., 2012). Ten
tweede zijn de interventies niet alleen het werk van (sport-) psychologen. Er is een
gedeelde verantwoordelijkheid.
De implicaties van de bovengenoemde thema's zijn tweeledig. Ten eerste pleiten we
voor een verkennend gesprek om inzicht te krijgen in de belemmeringen die de
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deelname in de weg staan. Toekomstige studies moeten benaderingen zoeken waarin
de gevolgen van stigma geïmplementeerd zijn.
Verder onderzoek moet nagaan hoe de geestelijke gezondheidszorg en de openbare
ziekenhuizen moet worden gestructureerd om vermindering van het sedentair leven
en een toename van PA aan te moedigen.
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Psychosociale dimensies van fysieke activiteit, lichaamsbeweging en sport en
geestelijke gezondheid
Sociale voordelen van sport en lichaamsbeweging
Bailey (2005) wees op de verontrustend hoge percentages psychische aandoeningen
bij adolescenten en zelfs jongere kinderen. De aandoeningen variëren van een laag
zelfbeeld, angst en depressie tot eetstoornissen, middelenmisbruik en zelfmoord
(Sallis & Owen, 1999). Regelmatige fysieke activiteit heeft een positief effect op het
psychisch welzijn van kinderen en jongeren. Vooral bij kinderen in achtergestelde
groepen zoals bij kinderen met leermoeilijkheden en een laag zelf beeld heeft FA een
invloed op het gevoel van eigenwaarde. Andere gerapporteerde voordelen van
regelmatige fysieke activiteit zijn onder meer verminderde stress, angst en depressie.
Michalak et al. (2011) benadrukken dat mensen met een psychische aandoening
omwille van de symptomen en negatieve levenservaringen een verminderd
functioneren en een lagere kwaliteit van leven (QoL) vertonen. Bovendien worstelen
ze ook met stigmatiserende attitudes en gedragingen. Stigma is een complex,
veelzijdig sociaal proces dat bestaat uit etikettering, stereotypering, scheiding,
statusverlies en discriminatie die samen voorkomen in een machtsverschil. Drie
niveaus van stigma worden geïdentificeerd: openbare stigma, structurele stigma en
geïnternaliseerde stigma's. Het publieke stigma verwijst naar het fenomeen van
sociale groepen die stereotypen over psychische aandoeningen onderschrijven en
optreden tegen deze individuen. Structureel stigma verwijst naar het institutioneel
beleid dit wil zeggen de structuren en de praktijken die een persoon omringen en die
ongelijkheid creëren door de kansen van mensen met een psychische aandoening te
beperken. Geïnternaliseerd stigma verwijst naar een subjectief proces, ingebed in een
sociaal-culturele context. Het gaat om negatieve gevoelens (over zichzelf),
onaangepast gedrag als gevolg van persoonlijke ervaringen, percepties of het
anticiperen op negatieve sociale reacties. Het concept van geïnternaliseerd stigma
staat centraal bij het begrijpen van de psychologische schade die wordt veroorzaakt
door stigma. Er zijn kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen die erop wijzen dat
stigma een belangrijke rol kan spelen bij bipolaire stoornissen (BD).
Michalak et al. (2011) voerden een onderzoek uit met behulp van beschrijvende
methoden om de betekenis en de ervaring van stigma te beschrijven. Uit dit
onderzoek blijkt dat geïnternaliseerd stigma wordt beschouwd als een factor die hun
vermogen om BD te beheren aanzienlijk beïnvloedt. Inderdaad, geïnternaliseerd
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stigma lijkt het herwinnen van hun identiteit als het herwinnen van hun rol in de
samenleving te beïnvloeden. Deelnemers worden voortdurend geconfronteerd met
een twee verschillende identiteiten: een stereotype beladen sociale identiteit en een
eigen identiteit. Sommige kwalitatieve onderzoeken schetsen een somber beeld van
hoe individuen met BD zichzelf zien; 'bipolaire patiënten zien zichzelf bijvoorbeeld
als onstabiel, gebrekkig en hulpeloos en chaotische. De gemeenschap wijst e af en
hun toekomst is onzeker en hopeloos. Deze analyse heeft aan het licht gebracht dat
de subjectieve ervaring van stigma gevolgen heeft op de wijze waarop individuen
hun zelfgevoel of identiteit begrijpen (Michalak et al., 2011).
Mensen die lijden aan sociale stigmatisering, ervaren als gebruikers van zorg vaak
sociale

uitsluiting

en

beperkte

beroepsbetrokkenheid.

Dorer

et

al.

(2009)

onderzochten de betrokkenheid en de sociale inclusie van 199 servicegebruikers op
acht domeinen. Het merendeel van de servicegebruikers (54%) hield zich gedurende
een

periode

van

zeven

dagen

bezig

met

één

of

twee

domeinen

van

gemeenschapsvoorzieningen. De meest voorkomende waren het gebruik van lokale
voorzieningen (92%) en contact met vrienden (61%). Uit het rapport bleek dat er veel
minder gebruikers betrokken waren in de andere domeinen: dagcentra (25%),
onderwijs (14%), sport (13%), kunst (12%), werkgelegenheid (11%) en geloof (8 %).
Met betrekking tot de sociale inclusie kwamen activiteiten het vaakst voor in de
domeinen van geloof (100%), gebruik van lokale faciliteiten (98%), sport (80%) en
familie en vrienden (79%). Voor de andere domeinen werden lagere niveaus
gerapporteerd. Deze bevindingen geven aan dat verder onderzoek nodig is om de
opvattingen van servicegebruikers over sociale inclusie te onderzoeken (Dorer et al.,
2009).
Het onderzoek van Andersen et al. (2018 naar de sociale en psychologische
gezondheidsresultaten met betrekking tot deelname aan teamsport bracht een breed
scala aan verschillende

positieve

sociale,

psychologische en psychosociale

gezondheidsresultaten aan het licht zoals emotionele sociale steun, gevoel van
verbondenheid, hoger zelfbeeld, sociaal netwerk en sociale interactie. Daarnaast
werden drie belangrijke aspecten geïdentificeerd die de psychologische en sociale
gezondheidsresultaten van teamsportdeelname beïnvloeden: (1) teamsport versus
individuele sport, (2) competitieve versus niet-competitieve structuur, en (3) inzet en
voortzetting.
Andersen et al. (2018) concludeerden dat deelname aan een teamsport geassocieerd
is met een verbeterde sociale en psychologische gezondheid, onafhankelijk van het
type teamsport, leeftijd, somatische of mentale gezondheidsproblemen. De
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bevindingen geven aan dat teamsport efficiënter kan zijn bij het bevorderen van de
gezondheid en het verzekeren van deelname en voortzetting van lichaamsbeweging
dan individuele sport. Bij het gebruik van teamsporten voor gezondheidsdoeleinden
moeten echter voorzorgsmaatregelen worden genomen met betrekking tot de
competitieve aard van FA (Andersen et al., 2018).
GOEDE PRAKTIJKEN OP LOKALE / COMMUNAUTAIRE BASIS
De Engelse regering creëerde samen met de sport- en recreatiealliantie het eerste
Handvest voor geestelijke gezondheid en sport. Om de ideologieën van het stigma
rond geestelijke gezondheid op te heffen, werd het Handvest ondertekend door de
grootste sportorganisaties van het land. De regering zegde financiële steun toe om de
financiering van de activiteiten gedurende een bepaalde periode te dekken (Kindi,
2018).
In januari 2009 lanceerden Mental Health Charities MIND en Rethink in Engeland
het programma ‘Time to Change’, het grootste landelijke programma ter bestrijding
van stigmatisering en discriminatie op grond van geestelijke gezondheid. Het
belangrijkste doel van het programma was sociale contacten tussen leden te
vergemakkelijken door het verminderen van stigma. Een van de programma's van
het project was Get Moving! Het programma omvat het organiseren van meer dan
100 evenementen onder andere door het stimuleren van beweging (Kindi, 2018).
CONCLUSIES / AANBEVELINGEN
Deze bijdrage onderlijnt de directe link tussen fysieke activiteit als hulpmiddel voor
socialisatie en stigma-eliminatie voor mensen met mentale problemen.
De zwakte is de kleinschaligheid van de bibliografie.

Verder onderzoek is

noodzakelijk.
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