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I

Inleiding

In Nederland heeft 20 tot 25% van de bevolking een chronische
aandoening. Dit percentage zal naar verwachting de komende
jaren toenemen. Daarom zijn veranderingen in het zorgsysteem
noodzakelijk, waarbij de preventie van chronische aandoeningen
een belangrijk thema is. Bij de preventie van chronische aandoeningen speelt voldoende bewegen een belangrijke rol. Voldoende
bewegen is niet alleen gunstig ter preventie van chronische
aandoeningen (primaire preventie), maar ook ter bevordering van
een gunstiger beloop van de chronische aandoening (secundaire
preventie). Om voldoende bewegen bij mensen met een chronische aandoening te stimuleren, heeft het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) de ‘Standaarden Beweeg
interventies’ ontwikkeld.
Het doel van de KNGF-standaarden is om bij mensen met een
chronische aandoening een actieve leefstijl en verhoging van de
fitheid te bereiken door middel van meer bewegen. Hierbij wordt
uitgegaan van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB,
zie paragraaf II.II). Deze norm geeft het minimale beweegniveau
aan dat nodig is om de gezondheid te onderhouden. Bij gezonde
mensen wordt de NNGB daarvoor als ondergrens gezien. Echter,
veel mensen met een chronische aandoening hebben lichamelijke
beperkingen en zijn niet in staat om zoveel te bewegen als de
NNGB voorschrijft. Voor elk individu zullen de mogelijkheden om
te bewegen anders zijn, zowel qua duur als qua intensiteit. Er is
tot dusverre geen wetenschappelijke onderbouwing voor hoeveel
iemand met een chronische aandoening zou moeten bewegen.
In het algemeen wordt de NNGB als oriëntatiepunt aangehouden,
aangepast aan de mogelijkheden van het individu (zie paragraaf
II.II).

Definitie van een KNGF-standaard Beweeginterventie
Een KNGF-standaard Beweeginterventie is een beschrijving van
de wijze waarop een voldoende competente fysiotherapeut te
werk gaat bij het bevorderen van de actieve leefstijl en verhoging van de fitheid van mensen met een chronische aandoening en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.
Doelstelling van een KNGF-standaard Beweeginterventie
Mensen met een chronische aandoening hebben een actieve
leefstijl die voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en kunnen deze leefstijl handhaven.

In deze Inleiding bij de KNGF-standaarden Beweeginterventies
wordt de achtergrond geschetst van chronische aandoeningen, en
wordt ingegaan op beweegnormen, de effecten van bewegen op
gezondheid, modellen voor de verandering van beweeggedrag, de
rol van de fysiotherapeut en ontwikkelingen in het gezondheidszorgbeleid.
De KNGF-standaarden Beweeginterventies zijn gericht op mensen
die geen hoogcomplexe zorg nodig hebbena en die niet zelfstandig een actieve leefstijl kunnen bewerkstelligen en onderhouden,
op grond van leeftijd, een doorgemaakte ziekte of een chronische
aandoening. De fysiotherapeut kan vanuit zijn expertise beweegprogramma’s vertalen van een algemeen advies ten aanzien van
beweegnormen naar individuele beweegdoelen voor de cliënt,
rekening houdend met de aandoening, de belastbaarheid en de
klachten en symptomen van de deelnemer.
Iedere standaard bevat specifieke aanbevelingen ter bevordering
van het beweegniveau voor de doelgroep waarvoor de standaard
ontwikkeld is. Inmiddels zijn er standaarden gericht op mensen met artrose, diabetes mellitus type 2, chronisch obstructieve
longziekten (COPD), osteoporose, coronaire hartziekten en kanker
(oncologie). Er zijn ook standaarden ontwikkeld voor kwetsbare
ouderen en voor kinderen met overgewicht en obesitas. Een standaard voor mensen met chronische pijn is in ontwikkeling.
KNGF-standaarden Beweeginterventies kunnen gedownload
worden via www.fysionet-evidencebased.nl.

II
Chronische aandoeningen en gezondheidszorg in Nederland
II.I
Definitie, prevalentie en zorggebruik
Een chronische aandoening kan gedefinieerd worden als ‘een
irreversibele aandoening met een relatief lange duur zonder uitzicht op (volledig) herstel’.1
In Nederland heeft ongeveer 20 tot 25% van de bevolking een
chronische aandoening, wat overeenkomt met 2,5 tot 4,5 miljoen
volwassenen.2,3 In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de 10
voor de fysiotherapeut meest relevante chronische aandoeningen
in Nederland.4,5 Bij een chronische aandoening komt vaak multimorbiditeit voor: van de mensen met een chronische aandoening heeft ongeveer een derde meer dan 1 chronische aandoening.3 Chronische aandoeningen komen vaker voor bij vrouwen,
ouderen, mensen met een lage opleiding en niet-werkenden.2
a

Voor mensen met een chronische ziekte die hoogcomplexe zorg nodig
hebben, wordt verwezen naar de desbetreffende KNGF-richtlijn.
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Bij circa 50% van de ouderen3 en circa 20% van alle kinderen6 is
sprake van een chronische aandoening. Bij kinderen is dit vooral
astma en eczeem.
Tabel 1. Prevalentie van de 10 meest voorkomende en voor de fysiotherapeut relevante chronische aandoeningen in Nederland.4,5
aandoening

prevalentie

1

diabetes mellitus

740.000(7)b

2

artrose

657.000(8)b

3

coronaire hartziektes

648.000(9)b

4

nek- en rugklachten

647.000(10)b

5

astma

520.000(11)a

6

kanker

433.000(12)c

7

COPD

310.000(13)a

8

beroerte

191.000(14)b

9

osteoporose

148.000(15)b

10

reumatoïde artritis

147.500(16)a

a = puntprevalentie in 2003; b = puntprevalentie in 2007;
c = 10-jaarsprevalentie in 2011.

Een belangrijk kenmerk van mensen met een chronische aandoening is dat zij vaak langdurig afhankelijk zijn van zorg. Mensen
met een chronische aandoening maken meer gebruik van zorg
dan de rest van de bevolking.7 In 2008 had 93% van de mensen
met een chronische aandoening contact met de huisarts (tegenover 75% van de gehele bevolking), 75% van deze groep had
contact met een medisch specialist (tegenover 44% van de gehele
bevolking) en 20% werd opgenomen in het ziekenhuis (tegenover 7% van de gehele bevolking). Binnen de paramedische zorg
maken mensen met een chronische aandoening het méést gebruik
van fysiotherapeutische zorg. Van deze groep gaat 39% naar de
fysiotherapeut (tegenover 19% van de gehele bevolking).7
Toename chronische aandoeningen en overheids
beleid
De verwachting is dat het aantal mensen met een chronische
aandoening zal groeien, onder andere door de toenemende
vergrijzing.8,9 In een discussienota van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) staan verwachtingen over vraag en aanbod
in de gezondheidszorg en zijn adviezen geformuleerd over de
manier waarop het zorgsysteem kan inspelen op deze verwachte
ontwikkelingen.9 Een belangrijke conclusie van de nota is dat het
huidige zorgsysteem niet goed aansluit bij de behoeften van de
groeiende groep chronisch zieke patiënten. Volgens de RVZ is in de
zorg daarom een andere benadering noodzakelijk: een verschuiving van ‘aandoening en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’.
Hiermee wordt bedoeld dat de inhoud van de zorg proactiever moet zijn en gericht op het behoud van gezondheid. Deze
benadering komt overeen met de theorie van het Chronic Care
Model (CCM).10,11 (Voor een kritische beschouwing van het CMM
zie Singh & Hamm.12) Het CCM is een methode om de zorg beter
aan te laten sluiten bij mensen met een chronische aandoening.
Waar het zorgsysteem van nu vooral gericht is op het reageren op
acute aandoeningen, is zorg volgens het CCM gericht op preventie

en behandeling van chronische aandoeningen. In het CCM staat
de persoon met de chronische aandoening centraal en is de zorg
afgestemd op de behoefte van de chronisch zieke; deze neemt
waar mogelijk zelf de regie in handen (zelfmanagement, zie
paragraaf II.II.I). De nadruk ligt hierbij vooral op coaching en op
ondersteuning van de persoon bij het omgaan met de chronische
aandoening.
Daarnaast is het overheidsbeleid steeds meer gericht op het aannemen van een gezonde leefstijl, waaronder voldoende bewegen. In de ‘Landelijke nota gezondheidsbeleid’ uit 2011 staan de
speerpunten die de overheid de komende jaren wil hanteren om
de gezondheid van de Nederlandse bevolking te bevorderen.13
Speerpunten in 2006 waren: roken, schadelijk alcoholgebruik,
overgewicht, diabetes en depressie. In 2011 bleven deze speerpunten onveranderd, maar is gezond bewegen eraan toegevoegd,
omdat gezond bewegen samenhangt met alle andere speerpunten. Daarnaast sluit de focus op gezond bewegen aan bij de
ambities van het Olympisch Plan 2028.14 Hoewel de plannen voor
het organiseren van de Olympische Spelen in Nederland van de
baan zijn, blijft de ambitie van het Olympisch Plan dat in 2016 van
de gehele Nederlandse bevolking 75% regelmatig aan sport doet.
In de VWS-beleidsbrief ‘Sport en Bewegen in Olympisch perspectief’ presenteert het ministerie de plannen om deze ambities te
verwezenlijken: de stimulering van sportprogramma’s in de wijk
die afgestemd zijn op verschillende doelgroepen is bijvoorbeeld
zo’n plan.15
De focus vanuit de politiek verschuift dus van ongezondheid
bestrijden naar gezondheid bevorderen. Voor veel chronische
aandoeningen zijn inmiddels monodisciplinaire en multidisciplinaire producten ontwikkeld, zoals zorgstandaarden en richtlijnen.
Hoewel het perspectief van waaruit deze zijn geschreven varieert,
stemmen ze overeen in hun aanbeveling dat lichamelijke activiteit
bij chronische aandoeningen belangrijk is voor het bevorderen
van de gezondheid. Veel richtlijnen geven echter geen inzicht in
hoe iemand met een chronische aandoening bij het vergroten van
het beweegniveau begeleid kan worden. De KNGF-standaarden
Beweeginterventies doen dit wél en zijn daarom geschikt om als
onderdeel van de behandeling te worden opgenomen.16

II.II
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II.II.I Zelfmanagement
Mensen met een chronische aandoening hebben andere zorg nodig dan mensen met een acute ziekte. Het langdurig karakter van
een chronische aandoening vraagt om aanpassingen in het dagelijks leven van degene die aan die aandoening leidt, in kleinere
of grotere mate. Het komen tot dergelijke aanpassingen wordt
zelfmanagement genoemd. Zelfmanagement is ‘het individuele
vermogen om goed om te gaan met symptomen, behandeling,
lichamelijke en sociale consequenties van de chronische aandoening en de bijbehorende aanpassingen in de leefstijl’.10,11 Effectief
zelfmanagement betekent onder andere dat iemand weet wat zijn
aandoening inhoudt en ook weet waar de juiste zorg te krijgen is.
De persoon met een chronische aandoening moet dan wel de mogelijkheid krijgen om zelf de regie in handen te nemen en doelen
te stellen. Iemands kracht (die bestaat uit iemands competenties
en vaardigheden) om te doen wat hij wil en kan, speelt daarbij
uiteraard een belangrijke rol.
Onder zelfmanagement valt ook het aannemen van een gezonde
leefstijl, zoals voldoende bewegen. De fysiotherapeut kan bij het
aannemen van deze gezonde leefstijl een belangrijke rol spelen.
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Een individuele fysiotherapeutische behandeling bestaat immers
voor een substantieel deel uit het coachen en begeleiden van
cliënten bij het uitvoeren van oefeningen. Tevens leent de werksetting van de fysiotherapeut zich bij uitstek voor het vormgeven van
zelfmanagement. Fysiotherapeut en cliënt hebben veelal frequent
contact (wekelijks/tweewekelijks) gedurende langere tijd (ca. een
halfuur). In deze setting voorziet de fysiotherapeut de cliënt vanuit
zijn professionaliteit van informatie, draagt hij zorg voor ziektespecifieke educatie en motiveert hij de cliënt, waarbij hij gebruik
maakt van interventiemethoden en zelfzorghulpmiddelen. Kortom,
hij ondersteunt de cliënt. Daarnaast zorgt hij voor de verslaglegging
van behandeling, behandeldoelen, gemaakte afspraken en evaluatie en doet hij verslag bij de huisarts. De cliënt krijgt op deze wijze
van de fysiotherapeut handvatten aangereikt om zelfstandig de
nieuw aangeleerde, actieve leefstijl te onderhouden.16
II.II.II De rol van de fysiotherapeut
Het KNGF ziet een centrale rol weggelegd voor de fysiotherapeut
in het bevorderen van een actieve leefstijl bij mensen met een
chronische aandoening om de volgende redenen. Ten eerste
omdat het verderop in de keten kostenbesparend kan zijn als de
fysiotherapeut mensen met een chronische aandoening vaardigheden aanleert om een actieve leefstijl te verwerven (en te
behouden).17 Ten tweede ligt het, geredeneerd vanuit de International Classification of Functioning Disability and Health (ICF),
voor de hand dat de fysiotherapeut een centrale rol heeft in het
aanleren van zelfmanagementvaardigheden die nodig zijn voor
(het behouden van) een actief beweegniveau.16,18 Het medisch
handelen, ofwel de arts, optimaliseert de persoonlijke gezondheid op organismeniveau. Het fysiotherapeutisch handelen, ofwel
de fysiotherapeut, richt zich vervolgens op de begeleiding van het
zelfmanagement van de cliënt op het activiteiten- en participatieniveau, dit is: het zo goed mogelijk omgaan met de aandoening.
De fysiotherapeut is, inherent aan zijn opleiding, de expert op het
gebied van bewegen. De fysiotherapeut kan beweegproblemen
signaleren, een geschikt beweegprogramma indiceren en cliënten
begeleiden in het verwerven en behouden van een actief beweegniveau. Hiermee neemt de fysiotherapeut een plaats in binnen de
preventieketen van de gezondheidszorg.
Fysiotherapeutische zorg richt zich bij chronische aandoeningen in de regel op geïndiceerde preventie en zorggerelateerde
preventie. Veranderingen in de maatschappij, en die in de zorg
in het bijzonder, hebben er echter toe geleid dat zorgverleners
in het algemeen, en dus ook de fysiotherapeut, zich in toenemende mate hebben moeten positioneren in een meer proactieve
dimensie, teneinde goede multidisciplinaire ketenzorg te kunnen
waarborgen. In dit opzicht profileert de fysiotherapeut zich als
een professional die netwerken onderhoudt op lokaal niveau,
met name samenwerking tussen huisarts en andere paramedische collega’s en samenwerking met de gemeentelijke overheid.
Daarnaast richt de fysiotherapeut zich op ontwikkelingen in de
wijk waarin zijn fysiotherapiepraktijk is gevestigd en in de wijk
bestaande netwerken.
De belangrijkste taak van de fysiotherapeut is het leveren van
fysiotherapeutische zorg, waartoe ook behoort dat hij zijn kennis
inzet en waar nodig deelt, zodat de cliënt zelf een afgewogen
keuze kan maken. Hij levert handvatten, zodat de cliënt zelf voor
de eigen gezondheid kan zorgen, en hij initieert en ondersteunt
het zelfmanagement van de cliënt.
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De fysiotherapeut beschikt ook over competenties die inzetbaar
zijn bij universele preventie en selectieve preventie. Hoewel de
fysiotherapeut in deze domeinen geen fysiotherapeutische zorg
levert, is zijn expertise soms wel wenselijk!
Consulteren van de fysiotherapeut als gezondheids
voorlichter
Dit kan op scholen, tijdens specifiek daarvoor belegde bijeenkomsten, in de sportschool tijdens bijeenkomsten voor
specifieke cliëntengroepen of bij bewegingsactiviteiten.
De fysiotherapeut die optreedt als gezondheidsvoorlichter in
het kader van selectieve en universele preventie bedrijft geen
fysiotherapie. De fysiotherapeut zal de grens tussen wel of
niet fysiotherapie duidelijk markeren en kenbaar maken, niet
alleen aan de cliënt, maar ook aan de maatschappij.

In figuur 1 is de rol van de fysiotherapeut binnen de keten van de
gezondheidszorg weergegeven.
Het schema dient zowel horizontaal als verticaal gelezen te worden en is daarnaast een circulair proces.
De fysiotherapeut zal moeten schakelen tussen de verschillende
rollen die hij vervult voor de cliënt. Een cliënt die voor aandoening A in fase E zit, kan door een ontstane comorbiditeit of het
risico daarop bijvoorbeeld in fase C zitten. De fysiotherapeut zal
moeten anticiperen.
Signaleren
Sinds de invoering van de directe toegankelijkheid ligt er een
algemeen signalerende preventieve taak bij alle direct toegankelijke zorgprofessionals en daarmee dus ook bij de fysiotherapeut.19
Ook bij partijen buiten de zorgsector berust een signalerende taak,
zoals in het onderwijs, en bij sport en welzijn. Afstemming tussen
zorgprofessionals onderling en afstemming tussen zorgprofessionals en andere partijen is dus van essentieel belang.
Wanneer er een mogelijk beweegprobleem gesignaleerd is, zal de
fysiotherapeut moeten beoordelen wie echt zorg nodig heeft en
wie door kan stromen naar het lokale (beweeg)aanbod (zoals een
sportschool of een sportvereniging), eventueel na advisering en
voorlichting. De fysiotherapeut speelt bij deze besluitvorming een
belangrijke rol, omdat het indiceren voor beweging in relatie tot
gezondheid juist het specifieke domein van de fysiotherapeut is.
Indiceren
Op grond van zijn expertise op het gebied van het bewegend
functioneren in relatie tot een (dreigend) gezondheidsprobleem is
de fysiotherapeut bij uitstek de zorgprofessional om vast te stellen
welk aanbod op het gebied van bewegen is geïndiceerd.
De indicatiestelling kan vervolgens uitmonden in een van onderstaande uitstroomprofielen.
1. Een individueel fysiotherapeutisch programma.
2. Advisering, met aansluitend directe uitstroom naar het lokale
aanbod (zoals een sportschool of een sportvereniging).
3. Instroom in een eerstelijns beweegprogramma, met als doel
uitstroom naar het lokale aanbod.
4. Andere (multidisciplinaire) zorg, mogelijk in de tweede lijn. De
fysiotherapeut beoordeelt op basis van zijn expertise ook (en
in overleg met huisarts of verwijzer) of een cliënt bijvoorbeeld
voor nadere diagnostiek moet worden verwezen.
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Figuur 1. Taken en rollen van de fysiotherapeut.

Doelen van de uitstroom
De behaalde resultaten van een beweeginterventie worden, afhankelijk van persoonlijke wensen, voortgezet in het netwerk binnen het publiek domein (beweegactiviteiten in de buurt). De fysiotherapeut
draagt zorg voor de doorstroming (afhankelijk van de keuze van het patiëntenprofiel) met als doel uitbreiding van zelfstandig uit te voeren beweegactiviteiten op lokaal niveau. Waar nodig is de fysiotherapeut
verantwoordelijk voor procescontrole.

Uitstroom naar het publiek domein / lokaal aanbod
Te allen tijde streeft de fysiotherapeut ernaar dat de patiënt vanuit de fysiotherapeutische interventie of vanuit het fysiotherapeutisch advies uitstroomt naar het aanbod in het publieke domein.

Settings voor het fysiotherapeutisch proces
Het fysiotherapeutisch proces vindt plaats op basis van groepsbehandeling (beweegprogramma) (en is gebaseerd op een KNGF-standaard Beweeginterventie).
Het fysiotherapeutisch proces vindt plaats op individuele basis (en is gebaseerd op een monodisciplinaire richtlijn).
Het fysiotherapeutisch proces vindt plaats op individuele basis in een multidisciplinaire setting (en is waar mogelijk gebaseerd op monodisciplinaire en multidisciplinaire richtlijnen).

De fysiotherapeut begeleidt: De fysiotherapeut maakt bij de begeleiding/behandeling van de patiënt gebruik van multidisciplinaire ketenafspraken en hanteert richtlijnen. Het advies aan de betrokkene is
eveneens conform geldende richtlijnen.

Taken en rollen van de fysiotherapeut
De fysiotherapeut signaleert: De fysiotherapeut signaleert een mogelijk beweegprobleem en adviseert de betrokkene.
De fysiotherapeut indiceert: De fysiotherapeut stelt vast of er een indicatie voor bewegen is en adviseert de betrokkene.
Indien de indicatie bewegen gesteld is:
• brengt de fysiotherapeut een (dreigend) gezondheidsprobleem en functioneringsproblemen (ICF-domeinen) in kaart;
• stelt de fysiotherapeut vast of er een hulpvraag is op het gebied van bewegen;
• stelt de fysiotherapeut vast of het beweegprobleem verholpen kan worden met begeleiding binnen het publiek domein óf dat fysiotherapeutische expertise gewenst is.

NB. De figuur is een schematische weergave van de werkelijkheid, die voor elke aandoening specifiek is in te vullen en aan te passen. Ook in situaties waarin een dergelijke aanpassing niet te realiseren is,
hebben fysiotherapeutische kennis en interventie toegevoegde waarde (denk aan een overgewicht bij kinderen of valpreventie bij ouderen).

fysiotherapeutische expertise mogelijk inzetbaar

publiek domein
lokaal aanbod

signaleren

gehele bevolking

A
laag tot geen
verhoogd risico

universele preventie
(collectief)

aandoening niet gediagnosticeerd

Beweegdomein preventie chronische zorg
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Begeleiden
Begeleiding (advies, voorlichting en informeren) en nazorg hoeven niet per se door de fysiotherapeut te worden gerealiseerd.
Fysiotherapeutische zorg richt zich immers op de geïndiceerde en
zorggerelateerde zorg. Het gaat hier dus niet om de gezonde mens
die (nog) niet voldoende beweegt. Mensen bij wie universele
en selectieve preventie volstaat, kunnen ook in de wijk terecht.
Van essentieel belang daarbij is wel dat er goede afstemming,
informatie-uitwisseling en samenwerking plaatsvindt tussen de
zorgprofessionals en andere partijen, zoals de publieke gezondheidssector, gemeenten, werkgevers en sportverenigingen. De
fysiotherapeut moet goed op de hoogte zijn van de plaatselijke
kaart en contacten hebben met deze andere partijen.
Met name bij hoogcomplexe problematiek zal de begeleidende
inzet van een fysiotherapeut nodig zijn, uiteraard met als uiteindelijk doel uitstroom naar het publieke domein. Ook mensen met
complexere psychosociale factoren melden zich, al dan niet op
verwijzing, in de fysiotherapiepraktijk aan voor een beweeginterventie. In het KNGF-position paper ‘Fysiotherapie naar aanleiding
van de landelijke nota “Gezondheid dichtbij”’ wordt de positionering van de fysiotherapeut verder uitgewerkt in de keten van
signalering, indicering en begeleiding.16
Voor een indeling in niveaus van herstelbelemmerende psychosociale factoren verwijzen wij naar de complexiteitsniveaus zoals
benoemd in het beroepscompetentieprofiel van de psychosomatische fysiotherapie.20 Het valt binnen de deskundigheid van
de behandelend fysiotherapeut om te beoordelen wanneer inzet
vanuit psychosomatische fysiotherapie-expertise gewenst is.

zorgt voldoende lichamelijke activiteit ook voor een gunstiger
beloop van aandoeningen (i.e., geïndiceerde en zorggerelateerde
preventie), als coronaire hartaandoeningen, diabetes mellitus
type 2 en mogelijk ook astma, COPD, osteoporose, depressie,
reumatoïde artritis en beroerte.28 Beweegprogramma’s die zijn
opgesteld aan de hand van de KNGF-standaarden zijn gericht op
de geïndiceerde en zorggerelateerde preventie.
Het is aangetoond dat voldoende lichaamsbeweging belangrijk
is voor het onderhouden en verbeteren van de gezondheid. Bewegen heeft een positief effect op gezondheidsparameters, zoals
lichaamsgewicht, vetpercentage en bloeddruk. Regelmatige fysieke
activiteit verbetert cardiovasculair functioneren. De verlaging van
het risico op hart- en vaataandoeningen verloopt zowel indirect,
via de hormoonhuishouding, als direct, via de impact van lichamelijke activiteit op de gewichtscontrole.23 Naast effecten op het
metabole systeem, heeft voldoende bewegen positieve effecten
op het immuunsysteem,29,30 het cognitief functioneren31,32 en de
werking van het dag-nachtritme.33 Ten slotte voelen mensen die
regelmatig fysiek actief zijn zich lichamelijk en emotioneel gezonder dan mensen die minder actief zijn.34

III
Bewegen bij mensen met een chronische
aandoening

III.II
Beweegnormen
In Nederland worden 3 beweegnormen gebruikt om te evalueren
of iemand voldoende beweegt: de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (NNGB), de Fitnorm en de Combinorm.35-37
De NNGB geeft het minimale beweegniveau weer dat nodig is om
de gezondheid te onderhouden. De Fitnorm geeft het gewenste
beweegniveau weer dat nodig is om de cardiovasculaire conditie
te verbeteren. Aan de Combinorm wordt voldaan als iemand aan
de NNGB of aan de Fitnorm voldoet. De criteria van de verschillende beweegnormen staan in box 1.

III.I
Preventieve effecten van bewegen op gezondheid
Preventieve maatregelen zijn gericht op het beschermen en
behouden van de gezondheid. Er worden verschillende soorten
preventie onderscheiden: preventie gericht op de gehele bevolking (universele en selectieve preventie) en preventie gericht op
individuen (geïndiceerde en zorggerelateerde preventie).21 Bij
universele preventie wordt actief de gezondheid van de gezonde
bevolking beschermd, terwijl selectieve preventie erop gericht is
te voorkomen dat personen met een of meerdere risicofactoren
(determinanten) voor een bepaalde aandoening daadwerkelijk
ziek worden. Selectieve preventie richt zich ongevraagd op (hoog)
risicogroepen in de bevolking. Doel is om de gezondheid en een
gezonde leefstijl van specifieke risicogroepen te bevorderen.
Geïndiceerde preventie is erop gericht te voorkomen dat beginnende klachten verergeren en zich ontwikkelen tot een aandoening, met name bij personen met een verhoogd risico op die
aandoening. Vaak hebben deze personen naast risicofactoren ook
al symptomen van de chronische aandoening.
Het doel van zorggerelateerde preventie is te voorkomen dat een
bestaande aandoening leidt tot complicaties, beperkingen, een
lagere kwaliteit van leven of sterfte.
Voldoende bewegen heeft positieve effecten op alle soorten preventie van aandoeningen. Er is overtuigend bewijs dat regelmatige lichamelijke activiteit het risico verlaagt op het ontstaan van
verschillende aandoeningen (universele en selectieve preventie),
zoals hart- en vaataandoeningen, diabetes mellitus type 2, depressie en sommige vormen van kanker, zoals colon- en borstkanker.22-28 Naast het verkleinen van de kans op aandoeningen,
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Voldoende bewegen heeft zowel positieve effecten op het
voorkomen als het verloop van chronische ziekten. Beweegprogramma’s die gebaseerd zijn op de KNGF-standaarden Beweeginterventies hebben als doel een zo gunstig mogelijk beloop
van chronische aandoeningen te bevorderen door een actieve
leefstijl te bevorderen en de mate van fitheid te verhogen.

Box 1. Beweegnormen voor volwassenen van 18 tot 55 jaar35
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
Op minimaal 5 dagen per week gedurende ten minste
30 minuten, minimaal matig-intensieve lichamelijke activiteit
(tussen 4 en 6,5 MET, bijvoorbeeld stevig wandelen (5 km/uur)
of fietsen (16 km/uur)).
Fitnorm
Minimaal 3 keer per week gedurende ten minste 20 minuten
zwaar-intensieve activiteit (6-10 MET).
Combinorm
Voldoen aan de NNGB of de Fitnorm.
* MET is een maat om de hoeveelheid energie weer te geven die een
bepaalde activiteit kost. 1 metabolic equivalent of task (MET) is bijvoorbeeld
het energieverbruik van rustig zitten. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van
verschillende activiteiten met bijbehorende METs.
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De normen zijn gebaseerd op internationale richtlijnen.23,24 De
KNGF-standaarden Beweeginterventies gaan uit van de NNGB.
Daarom zal in deze inleiding alleen worden ingegaan op de NNGB,
en worden de Fitnorm en Combinorm buiten beschouwing gelaten. Voor jongeren (4-18 jaar) en ouderen (> 55 jaar) gelden andere beweegnormen. Deze normen zijn beschreven in de bijlagen
2 en 3. In de KNGF-standaarden die deze doelgroepen behandelen, wordt dieper op deze specifieke normen ingegaan.
Bij de NNGB zijn duur en intensiteit van de lichamelijke activiteit
uitwisselbaar: in plaats van een activiteit van 30 minuten voldoet
ook activiteit van tweemaal een kwartier, of gedurende kortere
tijd intensiever bewegen (bijvoorbeeld hardlopen in plaats van
wandelen).24 Er bestaat discussie over de vraag welke lichamelijke
activiteit in de 30 minuten van de NNGB meegeteld mag worden:
tellen dagelijkse activiteiten mee of alleen activiteiten bovenop de
dagelijkse activiteiten? Veelal wordt de dagelijkse activiteit (zoals
naar de winkel wandelen of fietsen) meegeteld bij de 30 minuten.
Voor het behalen van positieve gezondheidseffecten is het echter
raadzaam om als doel 30 minuten bewegen naast de dagelijkse
activiteiten aan te houden.
Op dit moment is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor
beweegnormen bij mensen met een chronische aandoening.2 In
het algemeen wordt voor mensen met een chronische aandoening
uitgegaan van dezelfde beweegnorm als voor gezonde mensen. Bij
mensen met een chronische aandoening moet echter zorgvuldig
worden nagegaan of deze norm haalbaar is, uitgaande van de mogelijkheden en beperkingen van de persoon. Amerikaanse richt
lijnen adviseren om bij mensen met een chronische aandoening
uit te gaan van relatieve, individuele inspanningsmaten.38 Matigintensieve inspanning kan voor de ene persoon wandelen zijn met
een snelheid van 6 km/u, maar voor iemand met een slechtere
conditie kan dat bijvoorbeeld 3 km/uur zijn. Uitgaande van een
schaal van 0 tot 10, waarbij 0 stil zitten is en 10 maximale inspanning, wordt een activiteit van 5/6 gezien als matig-intensief.
Hoeveel bewegen mensen met een chronische
aandoening?
Sinds 2000 wordt jaarlijks door TNO onderzocht hoeveel mensen in
Nederland bewegen, door middel van de monitor ‘Ongevallen en
Bewegen in Nederland (OBiN)’. Deelnemers vullen in op hoeveel
dagen per week zij 30 minuten of meer bewegen. Op basis van
hoeveel dagen in de week mensen actief zijn, worden ze geclassificeerd als ‘normactief’, ‘semi-actief’ of ‘inactief’.35
Als deelnemers aangeven dat zij minimaal op 5 dagen van de
week 30 minuten bewegen, voldoen zij aan de NNGB (= normactief). Als mensen op 1 tot 4 dagen van de week 30 minuten actief
zijn, worden zij semi-actief genoemd. Als mensen aangeven geen
enkele dag per week 30 minuten te bewegen, worden zij geclassificeerd als inactief.
In figuur 2A is weergegeven welk percentage van de Nederlandse
bevolking niet, gedeeltelijk of volledig voldoet aan de NNGB in
de periode 2000 tot 2009. Het deel van de gehele volwassen
Nederlandse bevolking dat voldoet aan de NNGB is toegenomen
van 44% in 2000 naar 60% in 2009, hoewel de stijging nu aan het
afvlakken is. Groepen die minder vaak voldoen aan de NNGB zijn
ouderen, niet-werkenden, werknemers met veel bewegingsarme
taken, mensen van allochtone afkomst, mensen met een chronische aandoening en mensen met overgewicht.35
Mensen met een chronische aandoening bewegen minder ten

opzichte van de gehele bevolking (zie figuur 2B). Evenals in de gehele populatie, zijn mensen met een chronische aandoening in de
periode 2000 tot 2009 meer gaan bewegen. In 2009 voldeed 55%
van de mensen met een chronische aandoening aan de NNGB,
vergeleken met 44% in 2000, waarbij ouderen minder vaak aan
de beweegnorm voldeden dan jongeren.2
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Figuur 2. Percentage personen van 18 jaar en ouder dat (niet of
gedeeltelijk) voldeed aan de NNGB in de jaren 2000 tot 2009.2,35

III.III
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In figuur 3 is het percentage mensen dat (gedeeltelijk of niet) voldeed aan de NNGB weergegeven per chronische aandoening in de
jaren 2000 tot 2009. Een inactief beweegpatroon kwam het meest
voor bij mensen met hart- en vaataandoeningen en mensen
met kanker. Voor de meeste chronische aandoeningen nam het
percentage mensen dat voldeed aan de NNGB sinds 2000 toe; dit
verschil was alleen (statistisch) significant voor mensen met rugen gewrichtsaandoeningen.
Hoewel er dus steeds meer mensen met een chronische aandoening voldoende zijn gaan bewegen, is er nog steeds een grote
groep mensen die niet voldoende beweegt. Bij de mensen met een
chronische aandoening voldeed in 2009 45% niet aan de NNGB.
Toename van het beweegniveau komt vooral op het conto van
mensen met een semi-actieve leefstijl, omdat deze mensen meer
zijn gaan bewegen; het percentage mensen met een inactieve
leefstijl is redelijk constant gebleven. Uit een review uit 2011 bleek
dat meer bewegen grote gezondheidswinst geeft, met name voor
de groep mensen met een inactieve leefstijl.39 Het stimuleren van
fysieke activiteit blijft daarom een belangrijk streven.
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Percentage mensen met chronische ziekte - actief
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Figuur 3. Gemiddeld percentage mensen met een chronische
aandoening met een normactief (A), een semi-actief (B) en een
inactief (C) beweegniveau volgens de NNGB, uitgesplitst naar
aandoening, in de jaren 2003 tot 2005 en 2006 tot 2009.2
III.IV

Attitudes met betrekking tot bewegen bij mensen met
een chronische aandoening
In de OBiN-monitor wordt ook gevraagd hoe mensen denken over
bewegen.2 Hierbij wordt gekeken naar: 1) de houding tegenover
bewegen (denkt iemand dat het goed/slecht is om meer te gaan
bewegen en vindt iemand het prettig/onprettig om meer te gaan
bewegen), 2) de sociale omgeving (hoeveel bewegen mensen in hun
sociale omgeving en in hoeverre stimuleert de sociale omgeving
iemand om meer te gaan bewegen) en 3) de eigen effectiviteit (in
welke mate denkt iemand erin te zullen slagen om meer te gaan
bewegen). De houding van mensen met een chronische aandoening
ten aanzien van bewegen, hangt af van hun eigen beweegniveau.
Mensen met een chronische aandoening die inactief zijn, denken
vaker dat meer bewegen slecht (28%) en onprettig (34%) voor hen
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zal zijn dan mensen met een chronische aandoening die semiactief zijn (slecht 6%; onprettig 15%) of normactief (slecht 10%;
onprettig 20%). Van de mensen met een chronische aandoening
geeft 37 tot 51% aan dat mensen in hun sociale omgeving veel tot
heel veel bewegen: normactieven vinden dat 41% van de mensen
in hun sociale omgeving veel tot heel veel beweegt, semi-actieven
vinden dat van 37% en inactieven van 51% van de mensen in hun
sociale omgeving. Het merendeel van de normactieven (64%),
de semi-actieven (59%) en niet-actieven (74%) geeft aan uit
hun omgeving geen sociale steun voor meer bewegen te ervaren.
Normactieven schatten hun eigen effectiviteit om meer te gaan
bewegen net iets positiever in dan semi-actieven (50% respectievelijk 46% denkt dat het zal lukken om meer te gaan bewegen);
inactieven schatten hun eigen effectiviteit veel lager in (14%).2
Kortom, van de mensen met een chronische aandoening denken
inactieven in vergelijking met semi- en normactieven minder
positief over meer bewegen (ze denken dat het slecht en onprettig
voor hen zal zijn) en ze denken vaker dat het hen niet zal lukken
om meer te gaan bewegen. Van zowel normactieve, semi-actieve
als inactieve mensen met een chronische aandoening denkt het
merendeel dat ze geen steun zullen krijgen van hun sociale om
geving om meer te gaan bewegen.2
III.V
Methoden om het beweegniveau te meten
Het meten hoeveel iemand beweegt, vindt veelal plaats aan de
hand van vragenlijsten (zie bijlage 4 voor de vragenlijst NNGB).
Vragenlijsten zijn echter een subjectieve maat; mensen kunnen
hun beweegniveau immers onder- of overschatten. Daarnaast
levert niet elke vragenlijst specifieke informatie op over de intensiteit en frequentie van bewegen (bijvoorbeeld 3 keer per dag
20 minuten versus 1 keer 60 minuten achter elkaar).40
De kwantiteit van bewegen kan ook gemeten worden met stappentellers. Over het algemeen wordt voor volwassenen 10.000 stappen
per dag gezien als een uitgangswaarde om de gezondheid te behouden.41 Een stappentellers meet echter geen intensiteit: er wordt
niet geregistreerd of iemand heeft gewandeld of gerend. Voor het
meten van de intensiteit van bewegen (de kwaliteit) is bijvoorbeeld
een hartslagmeter geschikt: een hogere intensiteit van bewegen
gaat immers samen met een verhoogde hartslagfrequentie.42
Een opkomende ontwikkeling is de telefoonapplicatie (apps) die
de hoeveelheid en intensiteit van bewegen meet via het global
positioning system (GPS). Zo’n app geeft de deelnemer feedback
over het eigen beweegniveau, met als bijkomend voordeel dat
deze gegevens doorgestuurd kunnen worden naar de zorgverlener.
Welke meetmethode ook gebruikt wordt, het is van belang om het
beweegniveau te meten aan de start, tussentijds en aan het einde
van een beweeginterventie. Zo kan het beweegniveau worden
gekwantificeerd en kan het programma eventueel tussentijds
worden bijgestuurd.

IV
Verklaringsmodellen voor verandering in
beweeggedrag
De standaard is bedoeld als handreiking voor fysiotherapeuten
die een beweegprogramma willen aanbieden voor mensen met
een specifieke chronische aandoening. Het doel van een beweegprogramma is dat mensen met een chronische aandoening een
actieve leefstijl ontwikkelen, naar de mogelijkheden die er voor
elk individu zijn. Dat vereist voor veel mensen een structurele
verandering van beweeggedrag.
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Er bestaan diverse modellen die gedrag en gedragsverandering
proberen te verklaren. Hierna worden de meest gebruikte modellen besproken. Bij elk model wordt aangegeven op welke punten
de fysiotherapeut, bezien vanuit dat model, ondersteuning kan
bieden en gedragsverandering kan stimuleren. Gedragsverandering is een complex proces, waarbij niet alleen intrinsieke motivatie, maar ook het voortschrijden van de aandoening een rol zal
spelen op het gedragsbehoud.
Het hier opgenomen overzicht is niet uitputtend en de modellen
worden onderling ook niet met elkaar vergeleken. Voor het toepassen van de modellen in de praktijk is veelal specifieke training
aan te raden.
IV.I
Theorie van gepland gedrag
Volgens de theorie van gepland gedrag is de beste voorspeller van
gedrag iemands intentie. Dit het antwoord op de vraag of iemand
van plan is om bepaald gedrag te vertonen.43
De intentie wordt bepaald door de volgende factoren.
1. Attitude: de eigen opvattingen (bijvoorbeeld: ik vind sporten
leuk, want ik krijg er een goed gevoel van).
2. Sociale norm: opvattingen van belangrijke anderen (bijvoorbeeld: mijn partner verwacht dat ik meer beweeg).
3. Eigen effectiviteit: de verwachting die iemand heeft van eigen
kunnen om gedrag uit te voeren (bijvoorbeeld: ik denk niet dat
het me lukt om elke keer weer naar de sportschool te gaan).
De fysiotherapeut kan een gedragsverandering teweegbrengen
door deze factoren te beïnvloeden.44
Attitude
De fysiotherapeut moet weten hoe iemand denkt over meer
bewegen. Misschien vindt iemand het belangrijk om meer te bewegen, maar vindt iemand het nóg belangrijker om elke dag over
te werken, waardoor er geen tijd meer is om te sporten. Ook kunnen iemands attitudes de gewenste verandering in de weg staan.
Attitudes zijn op de volgende manieren te beïnvloeden:
1. Corrigeren van foute veronderstellingen (zoals de veronderstelling dat je meer pijn krijgt door meer te bewegen).
2. Versterken van bestaande veronderstellingen van voor- en nadelen van bewegen (bijvoorbeeld: door te bespreken dat meer
bewegen niet alleen kan zorgen voor gewichtsverlies, maar dat
meer bewegen ook een goed gevoel geeft op het moment dat
je weer zelf dingen kunt doen die voordien niet lukten).
3. Beïnvloeden van de mate waarin nadelen als nadeel en voordelen als voordeel worden beschouwd (bijvoorbeeld: beginnen met meer bewegen is in het begin misschien niet altijd
leuk, maar achteraf krijg je er een goed gevoel van).
4. Verstrekken van nieuwe informatie over voor- en nadelen van
bewegen (bijvoorbeeld: meer bewegen om af te vallen is niet
alleen gunstig voor het verminderen van knieklachten, maar
ook ter preventie van andere aandoeningen).
Sociale norm
Niet alleen moet de fysiotherapeut weten welke sociale normen
het gedrag van de cliënt beïnvloeden, hij moet ook weten hoe hij
invloed kan uitoefenen op het belang dat de cliënt aan de norm
hecht.
1. Corrigeren van misverstanden (iemand denkt bijvoorbeeld dat
andere sportschoolbezoekers het raar vinden dat iemand met

8

overgewicht in de sportschool komt).
2. Reduceren van neiging tot conformeren (als in iemands sociale
omgeving bijvoorbeeld weinig bewogen wordt, is het nood
zakelijk dat de cliënt zichzelf los ziet van de omgeving).
3. Mobiliseren van sociale steun (zijn er bijvoorbeeld mensen in
de omgeving van de cliënt om samen mee te gaan sporten?).
Eigen effectiviteit
Het is van belang dat de fysiotherapeut kan inschatten wanneer
de eigen effectiviteit een belemmering vormt in het veranderingsproces.
De eigen effectiviteit kan op de volgende manier beïnvloed
worden.
1. Vaardigheidstraining (bijvoorbeeld het opdelen van een taak
in deeltaken, of een taak eerst in een makkelijke variant
oefenen).
2. Effectiviteitstraining (in welke mate denkt iemand dat hij
zelf invloed kan uitoefenen op het eigen gedrag, in hoeverre
denkt iemand te kunnen veranderen en in hoeverre heeft
iemand controle over bijvoorbeeld overgewicht?).
In een aantal reviews is nagegaan in hoeverre de componenten
attitude, sociale norm en eigen effectiviteit samenhangen met
iemands intentie om beweeggedrag te veranderen en in hoeverre
dit gedrag ook daadwerkelijk verandert. Het blijkt dat er een
samenhang bestaat tussen iemands intentie en iemands gedrag
(correlatie 0,22-0,82).45,46 Een gedragsverandering blijkt met
name afhankelijk te zijn van de attitude en de eigen effectiviteit,
en in mindere mate van de sociale norm. Inspelen op de attitude
en de eigen effectiviteit van de cliënt lijkt dus het meest lonend.
IV.II
Protectie-motivatiemodel
Het protectie-motivatiemodel gaat in op hoe mensen omgaan met
een dreigend gezondheidsrisico (bijvoorbeeld: het risico op een
slechtere gezondheid door te weinig bewegen).47,48 De kern van
het model is dat mensen iets gaan doen aan een gezondheidsrisico als ze waarnemen dat er een gevaar is (dreiging) en dat ze
inschatten dat hun eigen mogelijkheden (copingstrategie) om er
iets aan te doen voldoende groot zijn. De dreiging wordt ingeschat
op basis van de ernst van de aandoening en de kans dat iemand
de aandoening zal krijgen. De copingstrategie wordt ingeschat op
basis van de effectiviteit (dit is iemands verwachting dat ander
gedrag de dreiging vermindert) en iemands eigen effectiviteit (dit
is iemands overtuiging dat deze het nieuwe gedrag kan uitvoeren).
De inschatting van de dreiging en de coping wordt beïnvloed door
externe factoren (bijvoorbeeld campagnes van de overheid) en
interne factoren (zoals iemands eigen ervaringen).
Er worden binnen het protectie-motivatiemodel 2 manieren
onderscheiden om met een gezondheidsrisico om te gaan: de
adaptieve respons en de maladaptieve respons (zie figuur 4).
Bij de maladaptieve respons wordt de dreiging niet als ernstig genoeg gezien om het gedrag te veranderen. De dreiging is niet groot
als iemand de (intrinsieke en extrinsieke) beloningen van het oude
gedrag belangrijk vindt en de ernst en het risico onbelangrijk.
Bij de adaptieve respons beoordeelt iemand de gedragsverandering die het gezondheidsrisico kan verminderen. Hij maakt er een
inschatting van in hoeverre ander gedrag invloed heeft op zijn
gezondheid, in welke mate hij in staat is het gewenste gedrag
uit te voeren en wat de kosten zijn van dat nieuwe gedrag. Als
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Figuur 4. De adaptieve en maladaptieve respons volgens het protectie-motivatiemodel.47,48
de kosten laag zijn en iemand inschat dat de effectiviteit van dat
gedrag hoog is, is de kans groot dat iemand zijn gedrag verandert.
Kritiek op het protectie-motivatiemodel is dat bij dit model zoveel
factoren een rol spelen dat empirische toetsing van het model in
de praktijk in veel gevallen niet mogelijk is. Daarom meten veel
studies alleen de invloed van de componenten ‘ernst’, ‘risico’,
‘effectiviteit’ en ‘eigen effectiviteit’.49 Uit een aantal reviews kwam
naar voren dat het model een goede voorspeller is van gedrag
zoals het zich voordoet, maar in mindere mate van toekomstig
gedrag.49,50 De inschatting van de (eigen) effectiviteit lijkt de beste
voorspeller van een gedragsverandering, terwijl kennis over de
risico’s die men loopt weinig voorspellende waarde heeft. Deze
bevinding geldt niet alleen voor gezondheidsgedrag in bredere
zin48,50, maar ook voor fysieke activiteit.49 Er lijkt dus meer winst
te behalen met het vergroten van de eigen effectiviteit van de
cliënt dan met het geven van voorlichting over gezondheidsrisico’s.
IV.III Transtheoretisch model
Het transtheoretisch model van Prochaska en Diclemente beschrijft
welke stadia mensen doorlopen voordat zij bereid zijn hun gedrag
aan te passen.51 Het model is gebaseerd op empirisch onderzoek
in de verslavingszorg, maar ander onderzoek laat zien dat dit
model ook toegepast kan worden op het veranderen van beweeggedrag.44 Het model bevat 6 opeenvolgende fasen, die volgens
Prochaska en Diclemente in een vaste volgorde doorlopen worden,
waarbij iemand wel vaak terugvalt in een vorige fase alvorens het
nieuwe gedrag te kunnen handhaven.
In box 2 is weergegeven welke acties een fysiotherapeut volgens
dit model kan ondernemen om de cliënt in elke fase zo goed mogelijk te ondersteunen en motiveren.

Box 2. De rol van de fysiotherapeut tijdens de fasen van
het transtheoretisch model44,51
1. Precontemplatie- of voorbeschouwingsfase
De cliënt heeft (nog) geen intentie om te veranderen. In sommige gevallen erkent de cliënt ook niet dat er een probleem is.
Taak fysiotherapeut: De cliënt zich van het probleem bewust
laten worden en de voor- en nadelen van (niet) veranderen
bespreken.
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2. Contemplatie- of overpeinzingsfase
De cliënt is zich bewust van het probleem en overweegt om
iets te veranderen. De motivatie om te veranderen is aan
wezig, maar de cliënt onderneemt nog geen actie.
Taak fysiotherapeut: De eerste stappen richting verandering
bespreken.
3. Voorbereidingsfase
Een cliënt kiest er pas voor om iets te veranderen als hij zich
bewust is van het probleem, het probleem erkent en vertrouwen heeft in de verandering. De cliënt maakt een plan om te
veranderen.
Taak fysiotherapeut: Haalbare doelstellingen formuleren en de
eigen effectiviteit van de cliënt stimuleren.
4. Actiefase
De cliënt onderneemt actie om te veranderen. In deze fase
vindt de eigenlijke behandeling plaats.
Taak fysiotherapeut: De cliënt bevestigen in zijn keuze, een
onderhoudsplan opstellen en onderzoeken welke mogelijke
barrières er zijn om het nieuwe gedrag vol te houden.
5. Consolidatiefase
De cliënt probeert om de verandering in het dagelijks leven te
integreren.
Taak fysiotherapeut: De cliënt bevestigen in zijn keuze en
nagaan wat ervoor heeft gezorgd dat de cliënt zijn gedrag
heeft veranderd.
6. Terugvalfase
Het lukt een cliënt niet altijd om de gedragsverandering vast
te houden. De cliënt hoeft echter niet van voren af aan te
beginnen: er is geleerd van de vorige keer.
Taak fysiotherapeut: In samenspraak met de cliënt een actie
bedenken om de terugval op te vangen.

Er is ook kritiek op dit model, met name op het uitgangspunt dat
iemand zich maar in één fase tegelijk kan bevinden, terwijl uit
ander onderzoek blijkt dat de fasen elkaar vaak overlappen en
dat iemand zich in meerdere fasen tegelijk kan bevinden.52,53
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Daarnaast is nooit bewezen dat iemand daadwerkelijk alle fasen
moet doorlopen alvorens tot gedragsverandering te komen. Een
derde kritiekpunt betreft de fase-indeling zelf; de eerste fase kan
namelijk worden opgesplitst in 3 subfasen, namelijk: 1) geen besef
hebben van het probleem, 2) niet betrokken zijn bij het probleem
en 3) zich bewust worden van risicogedrag en beslissen of men
er iets aan wil doen.54 Uit reviews blijkt dat er slechts weinig
aanwijzingen zijn voor de effectiviteit van interventies die zijn
gebaseerd op het Transtheoretisch model, noch ten aanzien van
gezondheidsinterventies in het algemeen,55 noch ten aanzien van
beweeginterventies in het bijzonder.56
IV.IV ‘Doen en blijven doen’-model
Het ‘doen en blijven doen’-model benoemt 6 aspecten die bij
het proces van gedragsverandering belangrijk zijn, die zich zowel
serieel als tegelijkertijd kunnen voordoen.57-59
De aspecten zijn:
1. openstaan (iemand staat ervoor open iets te doen aan klachten);
2. begrijpen (iemand heeft er inzicht in dat hij zelf iets aan
klachten kan doen);
3. willen (iemand is gemotiveerd om zijn gedrag te veranderen);
4. kunnen (iemand is in staat om het gewenste gedrag uit te
voeren);
5. doen (iemand voert het gedrag daadwerkelijk uit);
6. volhouden of blijven doen (iemand houdt zelfstandig en
zonder begeleiding het nieuwe gedrag vast).
Volgens Balm kan de cliënt zelfstandig het gewenste gedrag laten
zien als aan alle aspecten voldaan is.58
De fysiotherapeut neemt in de verschillende fasen van dit model
steeds een andere rol in bij het ondersteunen van de cliënt. Zie
box 3.

- laat de cliënt doelen opstellen;
- maakt afspraken over de begeleidingsstijl.
Fase 4: Kunnen
- De fysiotherapeut begeleidt de cliënt bij het maken van een
uitvoeringsplan:
- past het oefenaanbod aan aan de cliënt;
- begeleidt de cliënt bij het maken van plannen ten aanzien
van eventuele belemmeringen;
-	leert de cliënt motorische, perceptuele en sociale vaardig
heden om het plan uit te voeren.
Fase 5: Doen
- De fysiotherapeut benoemt successen, maar ook het feit dat
men bezig is en iets probeert:
- lokt vertrouwenstaal uit door de juiste vragen te stellen;
-	bevraagt de cliënt over het omgaan met onvoorziene
problemen;
- reflecteert met de cliënt.
Fase 6: Volhouden
- De fysiotherapeut biedt ondersteuning bij het verwerken van
teleurstellingen:
- biedt ondersteuning bij het hervinden van de motivatie;
-	daagt de cliënt uit om falen op een andere manier te
bekijken;
- houdt contact met de cliënt;
- helpt de cliënt eventueel op zoek te gaan naar beter
haalbare doelen.

Er zijn geen studies bekend waarin de effectiviteit van het ‘doen
en blijven doen’-model getoetst is.
Box 3. De rol van de fysiotherapeut tijdens de fasen van
het ‘Doen en blijven doen’-model44,57-59
Fase 1: Openstaan
- De fysiotherapeut stelt zich open, begripvol en respectvol
op:
-	stelt vragen om te inventariseren wat de hulpvraag is;
- sluit aan bij het verhaal en de beleving van de cliënt;
-	praat nog niet over verandering, maar geeft ruimte voor
probleemverheldering.
Fase 2: Begrijpen
- De fysiotherapeut stelt zich open, begripvol en respectvol
op:
-	stelt vragen om uit te zoeken wat de gedachten van de
cliënt zijn over de aandoening of het probleem;
-	probeert bij inadequate ziekteperceptie de juistheid van
deze perceptie te bevragen, zodat de cliënt kan inzien dat
dingen anders kunnen zijn.
Fase 3: Willen
- De fysiotherapeut vergroot de discrepantie tussen de huidige
en de wenselijke situatie:
-	lokt verandertaal en vertrouwenstaal uit door de juiste
vragen te stellen;
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IV.V
Motiverende gespreksvoering
Een op dit moment vaak genoemd en relatief nieuwe methode
voor gedragsverandering is de motiverende gespreksvoering van
Miller en Rollnick.60 Bij deze methode worden samen met de
cliënt (realistische) doelen geformuleerd. Het is ‘een cliëntgerichte, directieve methode om te bevorderen dat de cliënt intrinsiek
gemotiveerd wordt tot verandering, door ambivalentie te verkennen en op te lossen’.60 De kern van motiverende gesprekstechnieken is dat het fundament van de verandering wordt gevormd door
iemands motivatie om te veranderen. De methode is dan ook ontworpen om motivatieproblemen op te lossen die een gedragsverandering verhinderen. Tijdens het proces krijgt de cliënt feedback
over de vooruitgang en het behalen van de doelen.
Er zijn vier algemene principes binnen de motiverende gespreksvoering die de zorgverlener kan toepassen:
1. Het uitdrukken van empathie (de zorgverlener luistert naar
de cliënt zonder een oordeel te vellen, waarbij ambivalentie
wordt gezien als een normaal proces in gedragsverandering).
2. Het ontwikkelen van discrepantie (op een dusdanige manier
vragen stellen dat nadelen van het oude gedrag groter worden
en voordelen kleiner).
3. Het meebewegen met weerstand (weerstand hoeft niet te
worden bestreden en nieuwe perspectieven kunnen worden
uitgelokt).
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4. Het ondersteunen van persoonlijke effectiviteit (als iemand
gelooft dat hij gedrag kan veranderen, is dat een goede motivatie, maar ook de steun van de zorgverlener kan bijdragen
aan dat vertrouwen).
Omdat motiverende gespreksvoering relatief nieuw is, is er nog
niet veel onderzoek beschikbaar over de effectiviteit van het
model op specifiek het verbeteren van fysieke activiteit. Bij een
groep mensen met chronisch hartfalen had een beweeginterventie
met behulp van motiverende gesprekstechnieken meer effect dan
de standaardinterventie (advies van een hartverpleegkundige).61
Bij een groep ex-kankerpatiënten had een beweeginterventie met
motiverende gesprekstechnieken meer effect dan de controle
behandeling (ook gesprekken, maar geen motiverende gesprekstechnieken).62
In het algemeen worden motiverende gesprekstechnieken als veelbelovend beschouwd. Het is een techniek die goed past binnen
ontwikkelingen in de zorg, waarbij een cliëntgerichte benadering
centraal staat.63,64 Er worden positieve resultaten mee behaald,
maar niet positiever dan met andere methoden.65 Er is ook kritiek.
Zo is het (nog) niet duidelijk welke componenten van motiverende gesprekstechnieken essentieel zijn en welke niet. Ook is niet
duidelijk hoe een sessie gestructureerd moet worden63 en welke
persoonseigenschappen een rol spelen.65
In de praktijk worden aspecten van verschillende de modellen
door elkaar gebruikt. In beschrijvingen van beweeginterventies
is het dan ook vaak niet mogelijk om te traceren welk model als
strategie is gehanteerd.
IV.VI

Wetenschappelijk bewijs voor veranderingen in
b eweeggedrag
Bovenstaande modellen zijn algemene modellen over gedragsverandering. De vraag is welk bewijs er is voor interventies om
tot verandering in beweeggedrag te komen binnen verschillende
doelgroepen. Dit wordt hierna beschreven voor de doelgroepen ‘mensen met een chronische aandoening’, ‘ouderen’ en
‘kinderen’.
IV.VI.I Verandering in beweeggedrag bij mensen met een
chronische aandoening
Conn et al.66 en Ruppar en Conn67 vergeleken in hun review 163
interventiestudies naar het verbeteren van fysieke activiteit bij
mensen met een chronische aandoening. Zij beschreven 3 belangrijke resultaten.
Ten eerste werd er een grotere verbetering in beweeggedrag
gevonden als de interventie alleen op het beweeggedrag gericht
was, in vergelijking met studies waarin bijvoorbeeld naast het
beweegpatroon ook het eetpatroon werd veranderd. De auteurs
suggereren dat het aanpassen van het beweeggedrag al een grote
stap is die veel inspanning vereist, en dat het aanpassen van
meerdere gedragingen teveel concentratie en focus vergt.
Ten tweede waren gedragsinterventies effectiever dan cognitieve
interventies. Bij gedragsinterventies wordt gebruik gemaakt van
technieken als beloningen (als een gesteld doel behaald is),
contracten waarin beweegdoelen zijn opgesteld, doelen stellen,
feedback krijgen over de behaalde resultaten en het door de deelnemer laten bijhouden van de resultaten. Cognitieve interventies
gaan meer in op het denkproces, en technieken die hierbij horen
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zijn: strategieën bedenken om met lastige momenten om te gaan,
kosten- en batenanalyse van het meer bewegen, motiverende gesprekken en ‘modelling’ (mensen laten kijken naar andere mensen die aan het trainen zijn). De auteurs suggereren dat cognitieve
strategieën minder resultaat opleveren, omdat mensen wel weten
dat het goed is om meer te bewegen, maar dat ze bruikbare en
toepasbare handvatten nodig hebben om de laatste stap te nemen om meer te gaan bewegen, zoals die bij gedragsinterventies
worden aangeboden.
Ten derde bleek dat ‘selfmonitoring’ binnen de gedragsinterventies een succesvolle strategie was. ‘Selfmonitoring’ houdt in dat de
deelnemer van een interventieprogramma zelf bijhoudt hoeveel
hij beweegt, bijvoorbeeld in een dagboek, op internet of op zijn
mobiele telefoon. Het lijkt hierbij van belang dat de deelnemer
inzicht krijgt in het eigen beweeggedrag en waar verbetering
mogelijk is. Dat selfmonitoring een effectieve methode is om
beweeggedrag te veranderen, blijkt ook uit studies met stappentellers: als mensen een stappenteller gebruiken en op die manier
feedback krijgen op hun eigen beweeggedrag neemt hun fysieke
activiteit toe.68
IV.VI.II Veranderingen in beweeggedrag bij kinderen en
jongeren
Voor kinderen en jongeren bestaan aangepaste beweegnormen
(zie bijlage 2).69
In 2009 voldeed 23% van de kinderen en jongeren aan de NNGB
(tegenover 61% van de volwassenen). Het aantal inactieve kinderen en jongeren was 13,6% (tegenover 5,5% van de volwassenen). Kortom: kinderen en jongeren voldoen minder vaak aan
de beweegnormen dan volwassenen. Over het algemeen denkt
de meerderheid van alle kinderen en jongeren dat meer bewegen goed zal zijn, en dat het hen zal lukken om meer te gaan
bewegen. Kinderen en jongeren die voldoende bewegen, denken
vaker dan kinderen en jongeren die onvoldoende bewegen dat
meer bewegen prettig zal zijn. Ook hebben normactieve kinderen
en jongeren een actievere sociale omgeving en ervaren ze grotere
steun om meer te gaan bewegen (zie bijlage 2).
In interventiestudies onder kinderen en jongeren wordt vaak een
leeftijdsonderscheid gemaakt tussen kinderen (tot circa 12 jaar)
en jongeren (12 tot 18 jaar). Het beweegpatroon van kinderen en
jongeren is anders: bij kinderen zien we vaker kortere perioden van intensievere activiteit (‘bursts’), terwijl jongeren vaker
gestructureerd en over langere perioden bewegen (bijvoorbeeld
voetbaltraining). Jongeren beslissen vaker zelf wat ze doen, terwijl
kinderen meer worden gestuurd door de ouders en school.70
Weiss et al. beschrijven 3 factoren die voor kinderen en jongeren
een rol spelen bij het (meer) bewegen: 1) ervaren fysieke competentie, 2) zelfvertrouwen en 3) plezier hebben in bewegen.71 De
ervaren fysieke competentie gaat in op hoe goed iemand denkt
een bepaalde activiteit te kunnen uitvoeren. Over het algemeen
stijgt de motivatie van jongeren om te bewegen naarmate zij hun
eigen fysieke capaciteiten hoger inschatten. Bij jongere kinderen
spelen aanmoedigingen van de ouders bij deze inschatting een
belangrijke rol. Oudere kinderen laten zich meer beïnvloeden
door leeftijdgenoten en bijvoorbeeld de gymleraar of sportcoach.
Zelfvertrouwen kan verbeterd worden door positieve feedback en
bevestiging van ouders, coaches en leeftijdgenoten. Hoe meer vertrouwen kinderen hebben in hun eigen fysieke vaardigheden, hoe
gemotiveerder ze zijn om te gaan bewegen. Ten slotte is plezier
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hebben in het bewegen een belangrijke voorspeller van de mate
waarin iemand zal bewegen. Op basis van een review van de literatuur naar beweeginterventies bij jongeren formuleerden Weiss et
al. 10 tips om jongeren te motiveren voor bewegen (zie box 4).71
In een review van Van Sluijs et al. zijn de effecten van verschillende soorten beweeginterventies voor kinderen en jongeren
onderzocht.70 Zij gingen bijvoorbeeld het type interventie na
(vond de interventie plaats op school of in de buurt, of op beide
locaties?), de setting waarin de interventie plaatsvond (vond de
interventie alleen plaats op school of werd het hele gezin bij de

Box 4. Tips voor het motiveren van kinderen en jongeren
om (meer) te bewegen
1. Concentreer je op het aanleren van vaardigheden en ga
niet te snel in op competitieve spelelementen.
2. Pas (het niveau van) de activiteit aan op de vaardigheden
van de jongere.
3. Stel realistische verwachtingen voor elk kind.
4. Doe veel dingen voor.
5. Geef positieve feedback.
6. Zorg voor een omgeving waarin het kind / de jongere
zich veilig voelt (fouten maken mag, maar ook: er zijn
maatregelen genomen om blessures te voorkomen).
7. Zorg voor eenvoudige en korte instructies.
8. Wees enthousiast.
9. Wees een rolmodel.
10. Laat jongeren zelf keuzes maken.

interventie betrokken?) en de doelgroep (mocht iedereen aan de
interventie meedoen of alleen meisjes of alleen kinderen met een
lage sociaal-economische status (SES)?).
Bij adolescenten was een duidelijke trend zichtbaar: beweeginterventies waren het meest succesvol als de interventie was
gericht op zowel de school- als de thuissituatie en afgestemd op
het individu).72 Bij kinderen was er geen duidelijke trend te zien;
het is nog onduidelijk welk type interventie de meeste effecten op
het beweegniveau heeft. De conclusie luidde dat, met name bij
kinderen, meer onderzoek naar beweeginterventies noodzakelijk
is om meer inzicht te krijgen in factoren die samenhangen met
gedragsverandering op het gebied van het bewegen. De auteurs
gaven wel aan dat kinderen een omgeving nodig hebben die
bewegen uitlokt.
Voor specifieke adviezen met betrekking tot beweeginterventies
bij kinderen wordt verwezen naar de KNGF-standaard Beweeg
interventie overgewicht en obesitas bij kinderen.
IV.VI.III		 Veranderingen in beweeggedrag bij ouderen
Ook voor ouderen is het belangrijk om voldoende te bewegen.
Niet alleen kunnen door te bewegen chronische aandoeningen
voorkomen worden of een gunstiger beloop van een chronische
aandoening bewerkstelligd, ook het verouderingsproces in het
algemeen wordt vertraagd door voldoende te bewegen.73 Regel
matige fysieke activiteit speelt een rol in het voorkomen van
afname van de functionele activiteiten en draagt dus bij aan de
zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van ouderen.73
Er zijn aangepaste beweegnormen voor ouderen (zie bijlage 3).
In Nederland is het aantal ouderen dat voldoet aan de NNGB
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opgelopen van 41% in 2000 naar 53% in 2009; het percentage
inactieve ouderen is gedaald van 22% naar 14% en het percentage
semi-actieve ouderen van 28% naar 24%. Dagelijkse activiteiten
die de grootste bijdrage leveren aan het beweegniveau van ouderen zijn huishoudelijk werk (ca. 43%) en lopen of wandelen (ca.
23%). Over het algemeen denkt ongeveer de helft van alle ouderen
dat meer bewegen goed en prettig zal zijn. 25% tot 37% van de
ouderen denkt dat het hen zal lukken om meer te gaan bewegen.
Ongeveer een derde van de ouderen vindt dat hun sociale omgeving veel beweegt en ongeveer 10% denkt dat de sociale omgeving
hen zal ondersteunen als zij meer gaan bewegen. Vergeleken
met jongeren (bijlage 2) zijn tussen ouderen met verschillende
beweegniveaus de verschillen in attitudes met betrekking tot
bewegen minder groot.
Schutzer en Graves onderzochten in hun review welke factoren
ouderen ervan weerhouden en welke hen motiveren om meer te
gaan bewegen.74 Zij vonden dat het beweeggedrag van ouderen
met name beïnvloed wordt door de ervaren fysieke gezondheid
(een slechte gezondheid wordt vaak als barrière ervaren), gebrek
aan kennis over bewegen (over de gezondheidseffecten van
voldoende bewegen), de fysieke omgeving (de aanwezigheid van
goed begaanbare wandel- en fietspaden) en gewoonten (mensen
die vroeger weinig bewogen, doen dat ook later niet). Als factoren
die ouderen motiveren om meer te gaan bewegen vonden zij het
verhogen van de eigen effectiviteit (iemand denkt dat hij erin zal
slagen elke dag 20 minuten te gaan wandelen) en een stimulerende sociale omgeving (met name het advies van de huisarts om
meer te gaan bewegen bleek een goede stimulans).
In box 5 staan praktische adviezen voor het vergroten van de
motivatie van ouderen om voldoende te bewegen.75
De vraag is welke strategieën het beste werken bij het stimuleren
van ouderen om meer te gaan bewegen. In een systematische
review van Conn et al. werden 17 beweeginterventies bij ouderen geanalyseerd.76 In iets meer dan de helft van de studies (10

Box 5. Tips voor het motiveren van ouderen om voldoende
(meer) te bewegen75
1. Geef informatie over de gezondheidseffecten van
bewegen.
2. Stel realistische en haalbare doelen.
3. Bespreek ervaren nadelen van bewegen (soms kunnen
nadelen ook positief gezien worden, bijvoorbeeld moe
zijn na het sporten).
4. Bespreek maatregelen om blessures en vallen te voor
komen.
5. Pas (het niveau van) de activiteit aan op de mogelijkheden
van de oudere.
6. Houd rekening met aandoeningen van ouderen die het
bewegen extra moeilijk kunnen maken.
7. Zorg dat ouderen zelf het heft in handen kunnen nemen
(zelf keuzes kunnen maken of activiteiten organiseren).
8. Schrijf instructies op (mensen houden zich beter aan
geschreven dan aan verbale instructies).
9. Bedenk gemakkelijk bereikbare en betaalbare manieren
om te bewegen, zodat deze geen barrière vormen.
10. Stimuleer samen bewegen (dit werkt motiverend en schept
de mogelijkheid van rolmodellen).
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van 17) was de fysieke activiteit van de ouderen toegenomen na
de interventie; in 7 studies werden geen significante effecten
gevonden. Bij ouderen zijn er dus mogelijkheden om hun fysieke
activiteit te verbeteren. Er kon echter geen eensluidende conclusie
worden geformuleerd over hoe deze toename bewerkstelligd kan
worden, omdat de studies heel verschillend van aard waren.77,78
Op wandelen gerichte interventies leidden bijvoorbeeld in 4 van
de 6 studies tot positieve resultaten, terwijl de meer op bewegen
gerichte interventies (specifiek niet wandelen) positieve effecten
gaven in 6 van de 10 studies. Er is meer onderzoek noodzakelijk
om inzicht te krijgen in welke methoden werkzaam zijn bij specifieke groepen ouderen.
Voor adviezen met betrekking tot beweeginterventies bij ouderen wordt verwezen naar de KNGF-standaard Beweeginterventie
kwetsbare ouderen.
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Bijlagen
Bijlage 1		

Energieverbruik bij veelvoorkomende activiteiten 1

Het positieve effect van bewegen op de glucose- en vetstofwisseling blijkt met name gerelateerd aan het totale energieverbruik tijdens
inspanning. Het energieverbruik kan worden geschat door de totale inspanningsduur te vermenigvuldigen met de inspanningsintensiteit,
uitgedrukt in metabole equivalenten (MET).
1 MET is de hoeveelheid energie die wordt gebruikt in rust (circa 3,5 ml O2/kg/min). Laag-intensieve inspanning wordt gedefinieerd als
inspanning waarbij het energieverbruik varieert van 1 tot 3 MET’s. Bij matig-intensieve inspanning varieert het energieverbruik van 3 tot
6 MET’s. Hoog-intensieve inspanning is inspanning boven de 6 MET’s.
Het energieverbruik in kcal/min is gelijk aan: MET × 3,5 (constante) × lichaamsgewicht (kg) / 200 (constante)
Bijvoorbeeld
Een diabetespatiënt met een gewicht van 95 kg die 60 minuten (sportief) wandelt met een intensiteit van 4 MET’s (ca. 6 km/uur)
verbruikt 4 × 3,5 × 95 × 60 = 79.800 : 200 = 400 kcal (ca. 1,7 MJ).
Afhankelijk van de klinische doelstellingen zou het minimale wekelijks energieverbruik van een diabetespatiënt moeten liggen tussen de
1200 en 2000 kcal.
Aan de hand van onderstaande tabel kan vrij eenvoudig iemands totale energieverbruik per minuut worden uitgerekend bij de diverse
inspanningsvormen. Vervolgens kan aan de hand van het interessegebied van een cliënt worden bepaald hoeveel minuten van welke
activiteit wekelijks zou moeten worden uitgevoerd om duurzame verbeteringen in de glucose- en vetstofwisseling te bewerkstelligen.

Energieverbruik per minuut bij de diverse inspanningsvormen.
Activiteit

MET

Activiteit

MET

liggen /rustig zitten

1,0

volkdansen

5,5

wandelen (3,2 km/h)

2,5

fietsen (hometrainer, 100 W)

5,5

lichte circuittraining

3,0

matig-intensieve circuittraining

6,0

fietsen (hometrainer, 50 W)

3,0

Nordic Walking (6,4 km/h)

6,0

roeien (roei-ergometer, 50 W)

3,5

zwemmen (recreatief)

6,0

wandelen (5,0 km/h)

3,5

fietsen (16-19 km/h)

6,0

golf (met golfwagentje)

3,5

spinning (intervaltraining)

7,0

gymnastiekoefeningen

4,0

roeien (roei-ergometer, 100 W)

7,0

wandelen (6,0 km/h)

4,0

tennis (enkelspel)

8,0

golf (wandelen met clubs)

4,5

circuittraining

8,0

tennis (dubbelspel)

5,0

fietsen (recreatief 19-22 km/h)

8,0

wandelen (6,4 km/h)

5,0

joggen (8,4 km/h)

9,0

fietsen (buiten, 15 km/h)

5,0

zwemmen (crawl, baantjes trekken)

10,0

aerobics

5,0

hardlopen (10,0 km/h)

10,5
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Bijlage 2		

Beweegnormen, beweegniveau en attitudes bij kinderen en jongeren

Beweegnorm
Kinderen en jongeren wordt meer beweging aangeraden in vergelijking met volwassenen.
Ook de criteria voor de classificatie ‘inactief’ zijn anders: kinderen en jongeren worden als inactief geclassificeerd als zij minder dan
2 dagen per week ten minste 60 minuten matig actief zijn.

Beweegnormen voor kinderen en jongeren van 4 tot 17 jaar1
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
Dagelijks 1 uur ten minste matig-intensieve lichamelijke activiteit (5 MET* of meer, bijvoorbeeld aerobics, skateboarden of hardlopen), waarbij de activiteiten minimaal 2 keer per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van de lichamelijke fitheid
(kracht, lenigheid en coördinatie).
Fitnorm
Wekelijks gedurende ten minste 1 uur, gedurende ten minste 20 minuten zwaar-intensieve activiteit verrichten (bijvoorbeeld
voetballen of basketballen).
Combinorm
Voldoen aan de NNGB of de Fitnorm.
* MET is een maat om de hoeveelheid energie weer te geven die een bepaalde activiteit kost. 1 MET is bijvoorbeeld het energie
verbruik van rustig zitten, 4 MET dat voor wandelen (6 km/uur) en 9 MET voor joggen (zie ook bijlage 1).

Beweegniveau
In 2009 voldeed 23% van de kinderen en jongeren aan de NNGB (tegenover 61% van de volwassenen). Het aantal inactieve kinderen en
jongeren was 13,6% (tegenover 5,5% van de volwassenen). Kortom: kinderen en jongeren voldoen minder vaak aan de beweegnormen
dan volwassenen.
Subgroepen jongeren die relatief weinig bewegen zijn meisjes, jongeren van 12 tot 17 jaar, niet-sporters en jongeren van allochtone afkomst. Dagelijkse activiteiten die de grootste bijdrage leveren aan het beweegniveau van jongeren zijn school en werk (15%), sport (29%)
en lopen en wandelen (20%).
Attitudes ten opzichte van bewegen
In de tabel is voor kinderen en jongeren met een normactief, semi-actief en inactief beweegniveau weergegeven wat hun attitudes zijn
ten opzichte van bewegen.1
Geïnventariseerd is:
1. de houding tegenover bewegen: denkt iemand dat het goed/slecht is om meer te gaan bewegen en vindt iemand het prettig/
onprettig om meer te gaan bewegen?;
2. de sociale omgeving: hoeveel bewegen mensen in hun sociale omgeving en in hoeverre stimuleert de sociale omgeving iemand om
meer te gaan bewegen?;
3. de eigen effectiviteit: in welke mate denkt iemand erin te zullen slagen om meer te gaan bewegen?
Over het algemeen denkt de meerderheid van alle jongeren dat meer bewegen goed zal zijn, en dat het hen zal lukken om meer te gaan
bewegen. Jongeren die voldoende bewegen denken vaker dan jongeren die onvoldoende bewegen dat meer bewegen prettig zal zijn.
Ook hebben deze (normactieve) jongeren een actievere sociale omgeving en ervaren ze meer steun om meer te gaan bewegen.
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Attitudes ten opzichte van bewegen bij jongeren en kinderen.1
attitude

beweegniveau

mee eens

Meer bewegen is (erg) goed voor mij

normactief

60%

semi-actief

72%

inactief

86%

normactief

63%

semi-actief

51%

inactief

28%

normactief

55%

semi-actief

38%

inactief

28%

normactief

28%

semi-actief

16%

inactief

8%

normactief

84%

semi-actief

86%

inactief

78%

Meer bewegen is (erg) prettig

Sociale omgeving beweegt veel

Ik heb steun uit mijn sociale omgeving om meer te bewegen

Het zal me lukken om (veel) meer te bewegen

Literatuur
1

Vries S de, Chorus A, Verheijden M. Bewegen in Nederland: jeugdigen van 4-17 jaar. In: Hildebrandt VH, Chorus AMJ, Stubbe JH, editors. Bewegen en
Gezondheid 2008-2009. Leiden: TNO Kwaliteit van leven; 2010.
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Bijlage 3		

Beweegnormen, beweegniveau en attitudes bij ouderen

Beweegnorm
Voor ouderen gelden minder strenge beweegnormen dan voor jongeren (zie bijlage 2). Het is echter ook voor ouderen belangrijk om
voldoende te bewegen, omdat beweging het verouderingsproces kan vertragen.1

Beweegnormen voor mensen ouder dan 55 jaar2
Nederlandse Norm Gezond bewegen
Op minimaal 5 dagen van de week ten minste 30 minuten ten minste matig-intensieve lichamelijke activiteit verrichten (3 MET* of
meer; voor 55-plussers is dit bijvoorbeeld wandelen in een tempo van 4 km/uur, of fietsen met 10 km/uur).
Fitnorm
Minimaal 3 keer per week gedurende ten minste 20 minuten zwaar-intensief lichamelijk actief zijn.
Combinorm
Voldoen aan de NNGB en/of de Fitnorm.
* MET is een maat om de hoeveelheid energie weer te geven die een bepaalde activiteit kost. 1 MET is bijvoorbeeld het energie
verbruik van rustig zitten (zie ook bijlage 1).

Beweegniveau
In Nederland is het aantal ouderen dat voldoet aan de NNGB opgelopen van 41% in 2000 naar 53% in 2009, waarbij het aantal inactieven gedaald is van 22% naar 14% en het aantal semi-actieven van 28% naar 24%. Dagelijkse activiteiten die de grootste bijdrage leveren
aan het beweegniveau van ouderen zijn huishoudelijk werk (ca. 43%) en lopen/wandelen (ca. 23%).2
Attitudes ten opzichte van bewegen
In de tabel is voor ouderen met een normactief, semi-actief en inactief beweegniveau weergegeven wat hun attitudes zijn ten opzichte
van bewegen. Hierbij wordt gekeken naar:
1. de houding tegenover bewegen: denkt iemand dat het goed/slecht is om meer te gaan bewegen en vindt iemand het prettig/
onprettig om meer te gaan bewegen?;
2. de sociale omgeving: hoeveel bewegen mensen in hun sociale omgeving en in hoeverre stimuleert de sociale omgeving iemand om
meer te gaan bewegen?
3. de eigen effectiviteit: in welke mate denkt iemand erin te zullen slagen om meer te gaan bewegen?
Over het algemeen denkt ongeveer de helft van alle ouderen dat meer bewegen goed en prettig zal zijn. 25 tot 37% van de ouderen
denkt dat het hen zal lukken om meer te gaan bewegen. Ongeveer een derde van de ouderen vindt dat hun sociale omgeving veel
beweegt en ongeveer 10% denkt de sociale omgeving zal ondersteunen om meer te bewegen.
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Attitudes ten opzichte van bewegen bij ouderen.2
attitude

beweegniveau

mee eens

Meer bewegen is (erg) goed voor mij

normactief

57%

semi-actief

55%

inactief

54%

normactief

44%

semi-actief

48%

inactief

47%

normactief

31%

semi-actief

31%

inactief

34%

normactief

10%

semi-actief

10%

inactief

6%

normactief

37%

semi-actief

36%

inactief

25%

Meer bewegen is (erg) prettig

Sociale omgeving beweegt veel

Ik heb steun uit mijn sociale omgeving om meer te bewegen

Het zal me lukken om (veel) meer te bewegen

Literatuur
1

Phillips EM, Schneider JC, Mercer GR. Motivating elders to initiate and maintain exercise. Arch Phys Med Rehabil. 2004;85:52-7.

2

Wijlhuizen GJ, Chorus A. Bewegen in Nederland: ouderen. In: Hildebrandt VH, Chorus AMJ, Stubbe JH, editors. Bewegen en Gezondheid 2008-2009.
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Bijlage 4
1.

Testformulier Nederlandse Norm Gezond Bewegen 1

Aan welke beweegactiviteiten doet u?
 	hardlopen of wielrennen op wedstrijdniveau (extra zware belasting)
 	balsporten op wedstrijdniveau (zware belasting)
 	recreatief fietsen, recreatiesporten, sportief wandelen (matig-intensieve belastingen)
 	rustig wandelen, rustig fietsen (lichte belastingen)

2. Hoe lang doet u deze activiteiten achter elkaar?
 	meer dan 30 minuten
 	20-30 minuten
 	10-20 minuten
 	minder dan 10 minuten
3. Hoe vaak doet u aan beweegactiviteiten?
 	5-7 × per week
 	3-4 × per week
 	1-2 × per week
 	1 × per maand of minder
4. Weet u wat de Nederlandse Norm Gezond Bewegen is?
 	ja
 	nee
5. Hoeveel lichaamsbeweging is volgens u nodig om de gezondheid te bevorderen?
 	1 keer per week 10 minuten matig-intensief actief zijn, zoals flink doorwandelen of fietsen (15 km/uur)
 3 keer per week 10 minuten matig-intensief actief zijn, zoals flink doorwandelen of fietsen (15 km /uur)
 	ten minste 5 keer per week, maar bij voorkeur dagelijks, 30 minuten matig intensief actief zijn, zoals flink doorwandelen of
		 fietsen (15 km/uur)
 	3 keer per week ten minste 20 tot 30 minuten intensieve activiteiten, zoals hardlopen
Literatuur
1

Praet SFE, Uden C van, Hargens F, Savelberg HHCM, Toereppel K, Bie RA de. KNGF-standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2. Amersfoort:
KNGF; 2009.
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