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Regelmatig lichamelĳk actief zĳn wordt beschouwd als een belangrĳke 
component van een gezonde leefstĳl die het risico op het krĳgen van onder 
andere hart- en vaatziekte, diabetes mellitus type 2, hoge bloeddruk, dikke 
darm- en borstkanker, overgewicht en andere ziekten verkleint. Daarnaast 
hee� lichamelĳke activiteit voor ouderen ook nog als belangrĳk voordeel 
dat het de zelfredzaamheid positief beïnvloedt en daarmee ook de kwaliteit 
van leven. Ondanks al deze voordelen, is een groot deel van de Nederlandse 
populatie ouderen nog steeds onvoldoende of geheel lichamelĳk inactief. 
Dit was de aanleiding om het Groninger Actief Leven Model (GALM) te 
ontwikkelen.
 Het doel van GALM is om sedentaire en onvoldoende lichamelĳk 
actieve ouderen in de lee�ĳdscategorie van 55-65 jaar te stimuleren tot  
deelname aan sportieve activiteiten. Na een persoonlĳke deur-aan-deur 
benadering vindt een fitheidstest plaats met daaropvolgend het GALM 
sportprogramma. Dit sportprogramma is gebaseerd op een biologisch-
evolutionaire speltheorie en principes uit de sociaal-cognitieve theorie. 
Verder is het sportprogramma zeer veelzĳdig (bĳvoorbeeld so�bal, dans, 
zelfverdediging, zwemmen, atletiek, etc.) met als tweeledig doel: a) zoveel 
mogelĳk tegemoetkomen aan de beweegwensen en behoe�en van de 
doelgroep; b) aanspraak te maken op alle componenten van motorische 
fitheid (kracht, lenigheid, snelheid, uithoudingsvermogen en coördinatie) die 
gedurende alle sporten aan bod komen. In de periode 1997-2005 zĳn er meer 
dan 552.000 personen benaderd, meer dan 55.700 personen getest en meer 
dan 41.310 personen zĳn gaan deelnemen aan het GALM sportprogramma. 
Het doel van het huidige onderzoek is de effecten van deelname aan het 
GALM sportprogramma op lichamelĳke activiteit, gezondheid en fitheid te 
bepalen.
 In hoofdstuk 2 is de effectiviteit van de GALM benadering in het 
rekruteren van daadwerkelĳk sedentaire en onvoldoende lichamelĳk actieve 
ouderen onderzocht. Verspreid over drie gemeenten in Nederland zĳn per 
gemeente vier wĳken geïncludeerd. Van deze vier wĳken werden er at 
random twee wĳken als interventie- en twee als controlewĳken bestempeld. 
In totaal werden er 8.504 brieven verstuurd en personen deur-aan-deur 
bezocht om de GALM vragenlĳst af te nemen die onderscheid maakt tussen 
voldoende en onvoldoende lichamelĳk actief waarbĳ de laatste categorie 
de doelgroep van GALM was. Uiteindelĳk slaagden we erin om 12,3% 
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(315 van de 2.551 personen die voor GALM in aanmerking zouden kunnen 
komen) van de potentiële doelgroep lichamelĳk inactieve ouderen te 
rekruteren. Van de gerekruteerde ouderen bleek 79,4% daadwerkelĳk 
sedentair of onvoldoende lichamelĳk actief te zĳn. De kosten die gepaard 
gingen met het rekruteren van één GALM deelnemer waren ongeveer € 50.
 Voor het bepalen van het effect van een interventie op fitheid en 
gezondheid is het belangrĳk te weten wat de frequentie, intensiteit, tĳdsduur 
en type/aard van de belasting is. De belangrĳkste en tevens onbekende factor 
wat betre� het GALM sportprogramma is de intensiteit. In hoofdstuk 3 is de 
intensiteit van het GALM sportprogramma systematisch in kaart gebracht. 
Met behulp van hartslagmeters is gedurende 15 lessen bĳ 97 personen 
(gemiddelde lee�ĳd 60,1 jaar) over de drie onderzoeksgemeenten data 
verzameld en geanalyseerd. De resultaten wezen uit dat de gemiddelde 
intensiteit van het GALM sportprogramma bestaande uit 15 lessen lag op 
73,7% van de voorspelde maximale hartslag van de onderzoeksgroep. Hierbĳ 
kon 6% van de lestĳd als licht, 33% als gemiddeld en 61% als zwaar beschouwd 
worden. Samenva�end betekent dit dat het GALM sportprogramma voldoet 
aan de ACSM richtlĳnen (1998) die gelden voor de intensiteit die nodig is 
voor het verbeteren van het cardiorespiratoire uithoudingsvermogen bĳ 
ouderen.
 Om de effecten van deelname aan het GALM sportprogramma op 
het lichamelĳke activiteitenpatroon, fitheid en gezondheid te bepalen zĳn 
181 personen in de tĳd gevolgd. Uit de resultaten van hoofdstukken 4 en 5 
kan geconcludeerd worden dat het energieverbruik voor overige activiteiten 
toeneemt gedurende de eerste 6 maanden in beide onderzoeksgroepen. Van 
6 tot 12 maanden neemt deze vervolgens af in de interventiegroep, maar 
stĳgt door in de controlegroep. De significante positieve veranderingen in 
de gezondheidsvariabelen (diastolische bloeddruk, BMI, vetpercentage), die 
gedurende de eerste 6 maanden van GALM gemeten zĳn, verdwĳnen tussen 
6 tot 12 maanden. Het energieverbruik voor sportieve activiteiten stĳgt 
echter over de gehele interventieperiode van 12 maanden. Deze tendens is 
ook waarneembaar in de metingen van motorische fitheid die resulteren 
in significante hoofdeffecten voor tĳd wat betre� enkelvoudige reactietĳd, 
beenkracht, lenigheid lage rug/benen en aëroob uithoudingsvermogen. Er 
is een significant verschil tussen beide onderzoeksgroepen voor lenigheid 
van de lage rug/hamstring waarbĳ de controlegroep meer verbetert. 
Samenva�end kan geconcludeerd worden dat er een korte termĳn effect 
is van een toename in het lichamelĳke activiteitenpatroon en de hiermee 
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samenhangende kortstondige verbetering in gezondheidsindicatoren. GALM 
hee� een langduriger effect op het sportieve activiteitenniveau dat toeneemt 
van 0 tot 6 maanden alswel van 6 tot 12 maanden. De toename in meer en 
intensiever bewegen zien we weerspiegeld in een significante toename in 
diverse componenten van motorische fitheid.
 Het aëroob uithoudingsvermogen wordt in het kader van het 
zelfstandig functioneren van ouderen vaak beschouwd als de belangrĳkste 
component van fitheid. In hoofdstuk 6 wordt aan de hand van de verandering 
van hartslag bĳ een gestandaardiseerde submaximale inspanning bepaald 
in hoeverre het aëroob uithoudingsvermogen van de ouderen verandert 
gedurende 18 maanden deelname aan GALM. Aangezien er na 6 maanden 
GALM geen onderscheid meer was tussen interventie- en controlegroep 
wat betre� energieverbruik voor lichamelĳke activiteit zĳn beide groepen 
samengevoegd. Multilevel analyse is toegepast waarbĳ een groei- en volledig 
model zĳn ontwikkeld. Op alle wandelsnelheden (4, 5, 6 en 7 km/uur) werd 
een significante afname in hartslag over de tĳd waargenomen. De afname in 
hartslag was 5,5, 6,0, 10,0 en 9,0 slagen/minuut voor de wandelsnelheden 4-, 5-, 
6- en 7 km/uur en de relatieve afname varieerde van 5,1 tot 7,4% in verhouding 
tot de hartslag op baseline. Deze resultaten geven weer dat deelname een 
GALM een positief significant effect hee� op aëroob uithoudingsvermogen 
en dat dit tevens een zeer relevante verbetering oplevert tĳdens submaximale 
inspanning bĳ ouderen.
 Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat dit 
onderzoek een bĳdrage levert aan de kennis rondom het succesvol stimuleren 
van een moeilĳk te bereiken doelgroep en het verbeteren van fitheid en 
gezondheid hierbĳ. De directe benadering en rekrutering van ouderen die 
sedentair of onvoldoende lichamelĳk actief zĳn samen met het veelzĳdige 
sportprogramma maakt dat GALM uniek is. GALM slaagt er in gedurende 
een langere periode sportieve activiteiten en motorische fitheid positief te 
beïnvloeden. Om het lichamelĳke activiteitenpatroon voor overige activiteiten 
en gezondheidsindicatoren over de lange termĳn te verbeteren moeten 
aanvullende interventies gepleegd worden. Hierbĳ kan worden gedacht aan 
individuele goal-se�ing ten aanzien van lichamelĳke activiteiten, regelmatig 
zelf meten van beoogde beweegdoelen en training van vaardigheden ten 
aanzien van gedragsverandering.
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