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Het Groninger Actief Leven Model (GALM) is in 1994 ontwikkeld door het 
Instituut voor Bewegingswetenschappen van de Rĳksuniversiteit Groningen 
in samenwerking met de landelĳke stichting Meer Bewegen voor Ouderen 
(MBvO) dat opgegaan is in het huidige Nederlands Instituut voor Sport 
en Bewegen (NISB). In de periode 1994-1995 is een pilot uitgevoerd in de 
provincies Drenthe en Groningen naar de uitvoerbaarheid van GALM. Op 
basis van een succesvolle pilot fase en de daaruit voortkomende verbeteringen 
is de uiteindelĳke GALM strategie beschreven in een handboek. Dit handboek 
diende als blauwdruk voor de landelĳke implementatie die vanaf 1997 tot 
hedentendage plaatsvindt en mede mogelĳk is gemaakt door subsidies van 
onder andere de Nederlandse Hartstichting (NHS), fonds zomerpostzegels, 
VWS en Zorg Onderzoek Nederland (ZonMw).
 Parallel aan de ontwikkeling en uitvoering van de landelĳke 
implementatie van GALM werd gewerkt aan de ontwikkeling en validering 
van een gedragsveranderingsmodel dat geresulteerd hee� in het proefschri� 
met als titel: Groningen Active Living Model (GALM): development and 
initial validation, door Martin Stevens (2001).
 Als vervolg op deze studie is een tweede grootschalig onderzoek 
opgezet en uitgevoerd met als doel het in kaart brengen van de effecten van 
deelname aan GALM op lichamelĳke activiteit, fitheid en gezondheid van 
sedentaire en onvoldoende lichamelĳk actieve ouderen van 55 tot 65 jaar. 
Deze dissertatie beschrĳ� de resultaten van de longitudinale studie naar de 
effecten van deelname aan GALM.
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