
                              
 

 

Deelnemers 

• 88 deelnemers, gemiddeld 60 jaar en laag 

opgeleid, zijn in januari 2016 gestart met 

SLIMMER.  

• Na 6 maanden intensieve begeleiding is het 

tijd om de balans op te maken.  

• Voor zover nu bekend, is 18% voortijds 

gestopt met het beweegprogramma en 13% 

met het voedingsprogramma. 

• De definitieve resultaten volgen feb 2017. 

 

 

Fitheid 

• Gegevens zijn nu compleet van 62 

deelnemers, van 3 deelnemers worden nog 

gegevens verwacht. 

• Aan de start van SLIMMER was de score op 

de SteepRamp test gemiddeld 212 Watt.  

• Na 6 maanden SLIMMER is de score 

toegenomen tot 247 Watt. Deelnemers zijn 

dus fitter geworden. 

 

 

 

Tussenresultaten SLIMMER diabetes voorkomen  
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Middelomtrek 

 

Na 6 maanden SLIMMER zijn deelnemers 5,1 cm slanker 

in de taille, waardoor hun risico op diabetes is 

afgenomen. Deze daling is vergelijkbaar met eerdere 

resultaten van SLIMMER tijdens de pilot (4,2 cm) en 

effectstudie (5,3 cm). 

 

Clinics 

 

� Een belangrijk onderdeel van SLIMMER is de 

doorstroming vanuit de eerstelijn naar de nuldelijn.  

� Fysiotherapeuten laten deelnemers kennis maken 

met het sportaanbod in de wijk d.m.v. ‘clinics’.  

� Het aantal clinics varieert sterk per praktijk. 

Mogelijke oorzaken zijn onder meer: groepsgrootte, 

interesse van deelnemers, het netwerk van een 

fysiotherapie en ook beschikbare financiën. 

Gewicht en BMI 

• Gegevens zijn nu compleet van 50 

deelnemers, van 28 deelnemers worden 

nog gegevens verwacht.  

• Aan de start van SLIMMER was het 

gewicht gemiddeld 93,1 kg en de BMI 31,5 

kg/m
2
.  

• Na 6 maanden SLIMMER is het gewicht 

gedaald met 3,6 kg. Dit is vergelijkbaar 

met eerdere resultaten van SLIMMER 

tijdens de pilot (3,5 kg) en de effectstudie 

(3,0 kg). 

• Na 6 maanden SLIMMER is de BMI gedaald 

met 1,2 kg/m
2
. Dit is vergelijkbaar met 

eerdere resultaten van SLIMMER tijdens 

de pilot (1,2 kg/m
2
) en de effectstudie (1,0 

kg/m
2
). 

• Concluderend laten deze (voorlopige) 

resultaten zien dat SLIMMER een effectief 

programma is gericht op het voorkomen 

van diabetes bij mensen met een hoog 

risico op diabetes. 
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