GRIPP op je gewicht
Je spijkerbroek zit steeds iets strakker. Traplopen gaat ook niet meer zo rap als eerst.
Ieder jaar zie je op de weegschaal de kilo’s er bij kruipen… Voor veel mensen een bekend
verhaal. Lenneke van Genugten van het Erasmus Medisch Centrum (EMC) ontwikkelde een
online programma dat helpt je gewicht onder controle te krijgen. U kunt dit programma
testen. Maar wat is nu precies de bedoeling?
Wat is GRIPP voor programma?
Het doel is controle te krijgen over je gewicht, zonder lijnen of intensief sporten. Met een
kleine verandering in je dagelijkse eet- en beweegpatroon bereik je al resultaat. Denk aan
twee koekjes minder per dag, of een extra stukje fietsen. Het programma geeft advies over
wat je kunt doen, hoe je gewicht onder controle blijft en het helpt op moeilijke momenten.
Waarom dit onderzoek?
Het Erasmus Medisch Centrum (EMC) wil de methode GRIPP graag in de praktijk testen.
Als het programma goed werkt, komt het voor iedereen beschikbaar. Jouw bijdrage kan dus
van groot belang zijn!
Kan iedereen meedoen met het onderzoek?
Voor het onderzoek zoekt het EMC mensen uit Rotterdam, Dordrecht en omgeving.
Ben je geïnteresseerd in het programma, dan kun je kijken en aanmelden op
www.gripprogramma.nl. Op basis van de vragenlijst wordt bekeken of je een geschikte
kandidaat bent. Daarbij is je Body Mass Index (BMI) bijvoorbeeld van belang.
Wat houdt het onderzoek in?
Als uit de vragenlijst blijkt dat je een geschikte kandidaat bent voor het onderzoek, word je
tweemaal uitgenodigd voor een meting van je lengte en gewicht (aan het begin en eind van
het onderzoek). Dit wordt gedaan bij de GGDZHZ in Dordrecht. In november en december
bezoek je dan de website. Ook vul je drie keer een online vragenlijst in. Er komen geen
uitgebreide lichamelijke onderzoeken of medicijnen bij kijken. Deelnemers krijgen na afloop
van het onderzoek een vergoeding van €20,- Je gegevens zijn vertrouwelijk.
Is het programma een soort dieetcoach?
Nee, de website is een stimulans en geeft tips om je gewicht onder controle te houden.
Het is de bedoeling dat je er zelf mee aan de slag gaat. Op die manier kun je het ook lang
volhouden.
Meer informatie?
Surf dan naar www.gripprogramma.nl of mail naar gripprogramma@erasmusmc.nl.
Je kunt tot 15 oktober 2009 inschrijven.

