
Gecombineerde  
leefstijlinterventie
Samen Gezond Eten en Bewegen 
(SGEB) is een effectieve gecombineerde 
leefstijlinterventie met een integrale aanpak. 
Het doel is om een actievere leefstijl, 
gezonder eetpatroon en een beter ervaren 
gezondheid te bereiken bij kwetsbare 
vrouwen (lage sociaal-economische 
positie, taalachterstand, schulden, 
armoede, opvoedproblemen, psychische, 
psychosociale en lichamelijke klachten). 
De gemeentelijke domeinen Gezondheid, 
Welzijn & Zorg en Werk & Inkomen werken 
samen in deze aanpak. 
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Effectevaluatie
Het Erasmus MC (afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg) heeft een effectevaluatie uitgevoerd onder 378 
Rotterdamse vrouwen, die zijn gestart met de interventie in de periode april 2015 tot mei 2018. 

Niet-
Nederlandse 
afkomst

88,4% 35,8%

41,4%
Overgewicht

Obesitas

Goed 
ervaren 
gezondheid

31,5% Geen 
betaalde 
baan

91,2%

Inhoud en organisatie  
van het programma
SGEB wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundigen die 
zelf zijn opgeleid door professionele deskundigen. De 
professionele ‘community builder’ verzorgt de werving van 
de deelnemers, de organisatie van de groepen en probeert 
uitval te voorkomen. Zij is het aanspreekpunt en motivator 
voor de deelnemers en ervaringsdeskundigen en zorgt voor 
doorverwijzing naar passend aanbod in de buurt van welzijn, 
zorg en sportaanbieders.

De interventie bestaat uit de opleiding van ervaringsdeskundigen gedurende drie fases van 8 weken. In de 
eerste fase krijgen de vrouwen 2x per week een beweegles door een fysiotherapeut en 1x per week een 
voedingsles door een diëtist. In de tweede fase gaan deze potentiële ervaringsdeskundigen met elkaar, onder 
begeleiding van genoemde professionals, oefenen in het lesgeven. In de derde fase gaan ze daadwerkelijk, in 
duo’s of trio’s, met een eigen groep deelnemers aan de slag. De professionals staan hen daarbij met raad en 
daad terzijde. Na deze derde fase blijven de opgeleide ervaringsdeskundigen hun eigen groepen begeleiden. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3

16x beweegles 
8x voedingsles

Oefenen  
in lesgeven

Aan de slag met  
eigen groep deelnemers

Karakteristieken van de doelgroep
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Afname gewicht van vrouwen met een  
ongezond gewicht direct na start en  
een jaar na start van de interventie.

-1 kg
-2,8 kg

-1,2%

-3,4%

Afname BMI van vrouwen met een  
ongezond gewicht direct na start en 
een jaar na start van de interventie.

Afname BMI

Aantal vrouwen dat aangeeft met anderen te 
sporten bij aanvang, direct na start en  

een jaar na start van de interventie.

Sporten met anderen

27%

52,8%
48,3%

Aantal vrouwen dat aangeeft heel veel 
problemen te hebben bij actieve dingen doen  

bij aanvang, direct na start en een jaar na start  
van de interventie.

Problemen bij activiteit

25,5%
20,1%

33%

Aantal vrouwen dat aangeeft heel veel 
problemen te hebben bij traplopen bij aanvang, 

direct na start en een jaar na start  
van de interventie.

Problemen bij traplopen
Aantal vrouwen met een goede of zeer goed 

ervaren gezondheid bij aanvang, direct na start 
en een jaar na start van de interventie.

Ervaren gezondheid

Gezond eten
Aantal dagen per week dat men sla/rauwkost en fruit consumeert 
bij aanvang, direct na start en een jaar na start van de interventie.

Aantal vrouwen dat meer dan 150 min. per week 
aan beweging doet bij aanvang, direct na start 

en een jaar na start van de interventie.

Tijd besteed aan beweging

75,8%

56,4% 63,3%

Aantal vrouwen dat cijfer 6 of hoger geeft voor 
fitheid bij aanvang, direct na start en  
een jaar na start van de interventie.

Ervaren fitheid

40,6%
52,7%

64,6%

Belangrijkste 
uitkomstmaten

Afname gewicht

Aantal vrouwen dat wekelijks actief is als 
vrijwilliger bij aanvang en een jaar na start  

van de interventie.

Vrijwilligerswerk

28,9%
36,1%

Een deel van deze 
vrijwilligers is actief als 
ervaringsdeskundige. 

31,2%

42,5%

33,5%
24,4%

16,8%

31,4%

4,2 4,6 5,0 5,4 5,65,2
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Welzijnsaanbieder

Anders/onbekend
Speeltuinvereniging

Cluster Werk en Inkomen
Organisaties voor 

vrijwilligerswerk en activering

School

Wijkpastoraat

Taskforce
Tegenprestatie

Belangrijkste 
verwijzers

3%
3%

5%

5%

14%

32%

32%
6%

Werkzame elementen
De procesevaluatie die gedaan is door de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van gemeente 
Rotterdam laat zien dat de deelneemsters en de professionals de volgende werkzame elementen zien.

• Groepsbenadering: participatie in eigen doelgroep uit 
dezelfde buurt.

• Leren nemen van kleine stappen volgens klein aantal 
basisprincipes.

• Ervaringsdeskundigen doen het samen in koppels of 
trio’s.

• Doorlopende professionele ondersteuning van ervarings-
deskundigen door voedings- en/of bewegingsexperts.

• In een veilige, stimulerende omgeving ervaren dat 
verandering mogelijk is.

• Communitybuilder die de werving en organisatie van 
de groepen voor haar rekening neemt, doorlopende 
betrokkenheid met aandacht voor motivering en weg-
nemen van mogelijke belemmeringen voor (continue) 
deelname en verwijzing naar passend aanbod in de 
buurt van welzijn, zorg en sportaanbieders.

• Combinatie van voedingslessen en bewegen.
• Cursusboek als leidraad/structuur voor vormgeving 

lessen, ervaringsleren (door oefenen en bespreken van 
praktijkervaringen in de groep). 

Effecten
Korte  

termijn
• Bewustwording en meer zelfvertrouwen
• Kennis van gezond eten en bewegen
• Sociale steun en activering

Middellange  
termijn

• Gezondere leefstijl
• Meer welbevinden/zelfvertrouwen, e.d.
• Gezonder gewicht
• Vrijwilligerswerk door ervaringsdeskundigen*
• Verbeterde ervaren gezondheid

Lange  
termijn

• Participatie*
• Minder zorggebruik
• Verlaagd risico op chronische ziekten

*Participatie als langetermijneffect kan betrekking hebben op betaalde 
en onbetaalde vormen van participatie, maar buiten het SGEB project. 
Vrijwilligerswerk op middellange termijn heeft betrekking op de 
participatie van ervaringsdeskundigen binnen het project.

Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke  
Gezondheidszorg 
• Alex Burdorf
• Famke Mölenberg
Gemeente Rotterdam, afdeling 
Onderzoek en Business Intelligence
• Toine Wentink
• Petra van de Looij-Jansen
Contact:
Gezonde Leefstijl Company
• Marjo van Hal (06 43 91 85 35) 

marjo@gezondeleefstijlcompany.nl
• Meike Los (06 27 11 80 40) 

meike@gezondeleefstijlcompany.nl
Mede mogelijk gemaakt door:
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