
	

	

	

Hét voorbeeld voor GGZ: Gezond Vooruit bij Mentrum  
Preventie als leidmotief  
 
Mentrum, onderdeel van Arkin (de grootste GGZ instelling in Amsterdam) is gestart met het 
programma ‘Gezond Vooruit’.  
Onderzoek wijst uit dat veel mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) een 
ongezonde leefstijl hebben. Ongezond leven heeft ernstige gevolgen voor de kwaliteit en de 
duur van het leven van de patiënt én leidt tot hogere zorgkosten. Professionals in de GGZ 
vervullen een belangrijke rol bij het herkennen van lichamelijke aandoeningen en het bevorderen 
van een gezonde leefstijl. Het doel van het programma binnen Arkin is om ‘de cliënt op elk 
moment en op elke plek te motiveren tot een gezonde keuze ten behoeve van een voorspoedig 
en stabiel herstel’.  
 
Het idee voor het programma ontstond al in 2012, toen medewerkers van Roads (onderdeel van 
Arkin) een training uit het programma ‘Winst met Leefstijl’ van Charly Green volgden. In dat 
programma staat het creëren van draagvlak en bewustwording rondom het thema somatiek en 
leefstijl voorop. De zorgverleners worden gemotiveerd hoe deze thema’s makkelijker en leuker 
te integreren binnen behandeling en begeleiding van cliënten in de GGZ.  Ook is er educatie 
omtrent een gezonde leefstijl en wat de effecten van psychofarmaca zijn op de leefstijl. Een 
ander essentieel aspect van de training is de vitaliteit van de zorgverlener, want ook daarin is 
winst te behalen. Al met al een gaaf programma waarbinnen tot op heden zo’n driehonderd 
zorgverleners binnen Mentrum zijn getraind. De aandacht voor leefstijl en vitaliteit van de patiënt 
heeft zich hierdoor als een geregisseerde olievlek verspreidt. 
 
Mentrum heeft geïnvesteerd om nog meer draagvlak en bewustwording voor een gezonde 
leefstijl te creëren. De thema’s leefstijl en vitaliteit in de GGZ gaan iedereen aan en met het 
huidige programma werd er daadwerkelijk tijd in gestoken. Tijdens de trainingen werden vragen 
gesteld over waar de verantwoordelijkheid ligt en wie welke rol heeft. Vrijwel bij iedere training 
zijn er enkele kritische geluiden te horen van de hulpverleners over hun verantwoordelijkheid 
hierin: niet iedereen is zich bewust van zijn of haar rol om een gezonde leefstijl daadwerkelijk 
bespreekbaar te maken met de cliënt en diens omgeving en deze te motiveren tot actie. Deze 
wisselende reacties op dit thema is iets wat we overal zien. Weerstand of niet, aan het einde van 
elke sessie komen we altijd tot concrete acties en denken de zorgverleners na over wat zij 
morgen anders kunnen doen. Zij gaan kansen zien en het komt op de agenda!  
 
Er zijn het afgelopen jaar veel mooie successen behaald met het programma ‘Gezond Vooruit’. 
Er zijn overal aandacht functionarissen geworven die een jaar lang iedere maand met elkaar 
ervaringen hebben gedeeld en vervolgstappen met elkaar hebben bepaald. Er zijn stoppen-met-
roken groepen gevormd, waarbij zowel cliënten als zorgverleners zijn gestopt met roken. Ook 
zijn er locaties waar beleid is gemaakt om als zorgverlener niet meer samen met patiënten te 
roken. Een belangrijk onderdeel van het programma is persoonlijke leefstijlcoaching voor de 
cliënt, waarmee grote persoonlijke successen zijn behaald, ook op onderwerpen als 
dagbesteding en intimiteit. Verder is er in het kader van ‘Gezond Vooruit’ een Tai Chi aanbod 
voor ouderen. Ook is het voedingsaanbod op een aantal afdelingen gezonder geworden, waarbij 
men dagelijks salades maakt en er is een uitgebreider beweegaanbod. We zijn trots op deze 
gezonde ontwikkelingen! 
 
Eén van de succesfactoren voor deze gezonde ontwikkeling is dat Mentrum somatiek en leefstijl 
duidelijk omschrijft in haar visie en beleid, het aanbod vastlegt in de zorgmodules en dit 



	

	

	

meeneemt in het financieringsmodel. Zo heeft het een structurele plek binnen behandeling en 
herstel. Er is aandacht voor de borging van het project, door te onderzoeken welke 
randvoorwaarden er zijn voor dit project. Eén daarvan is het integreren van dit thema in het 
EPD. Ook zijn er tussentijdse evaluaties met het management, waarbij knelpunten worden 
besproken. Een belangrijke voorwaarde voor succes is het betrekken van professionals uit 
meerdere lagen van de organisatie; alleen dan kan de beweging die in gang is gezet zich 
staande houden. Echt aan de slag willen met meer focus op gezondheid is een kwestie van 
borging van de gemaakte afspraken. En aandacht voor de eigen voorbeeldrol. Gewenste doel: 
geen consessies doen op afspraken en er elkaar op aanspreken! 
 
Wat centraal staat, is de positieve benadering. Uitgaan van wat wel kan. Hier komt het concept 
van positieve gezondheid van Huber sterk in terug. Volgens Huber is gezondheid ‘het vermogen 
om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en 
emotionele uitdagingen van het leven’. Dit concept geldt logischerwijs niet alleen richting 
cliënten, maar is veel breder toepasbaar. Het integreren van het thema leefstijl binnen een 
(GGZ) zorginstelling gaat ook over het voeren van eigen regie in het licht van alle uitdagingen 
die binnen een organisatie aanwezig zijn. De eerste vraag die daarom centraal staat is:  
 

Wat ga jij morgen doen om een gezonde leefstijl belangrijker te maken? 
 
Ellen Postma & Sonja van Hamersveld 
 
Eens verder brainstormen? Mail Sonja@charlygreen.nl  of bel 0654220354 www.charlygreen.nl 
	


