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Waarom bewegen 

• Preventie gezondheidsproblemen 

• Past in Actieve leefstijl 

• Plezierig 

 



Gezondheid winst 

• Hart en vaatziekten 

• Diabetes 

• Hypertensie 

• Obesitas 

• Vallen > fracturen 

• Fysieke kwetsbaarheid 
        

 

     M. Greef de. Het belang van bewegen voor onze gezondheid, 2009 

 

 



• Te weinig bewegen = net zo schadelijk als 

roken 

• Actieve leefstijl en gezonde voeding 

voorkomt vroegtijdige sterfte 

 
       

 

 

        Gezondheidsraad 2005 

 





Positieve invloed 

• Op veroudering  

• Fysieke fitheid en functie’s 

• Cognitie 

• Vermindering angst en (milde tot matige) depressie 

• Sociaal !! 

 
        Heyn et al, 2004 

        Volkers & Scherder, 2011 



 

          

• toename van de zelfredzaamheid 

• vermindering van de zorgvraag 

• vermindering van zorgkosten is hiervan 

het uiteindelijk resultaat  
 

 

 

 

 

 

      Nederlands Instituut voor sport en Bewegen, 2012 



• Bewegen is het goedkoopste medicijn, 

zonder gevaarlijke bijwerkingen !! 



• Bewegen levert voor iedereen 

gezondheidswinst op, ook voor de 

(kwetsbare) oudere in het verpleeg- en 

verzorgingshuis  
 

 

 

 

 

 

 

 

         TNO, 2011 

 



Beweeg normen 

Beweegt u genoeg ? 

NISB 2013 



Nederlandse norm gezond 

bewegen 55 plus 
 

• Matig intensieve lichaamsbeweging  

• Tenminste vijf dagen per week  

• 30 minuten (totaal 30 minuten of in blokjes 

van minimaal 10 minuten) 

 



• Matig intensief betekent voor 55-plussers 

bijvoorbeeld wandelen in een tempo van 4 

km per uur of fietsen met een snelheid van 

10 km per uur 

• Voor niet-actieven, zonder of met 

beperkingen, is elke extra hoeveelheid 

lichaamsbeweging zinvol onafhankelijk 

van intensiteit, duur, frequentie en type 



Fitnorm 

• Ter bevordering gezond- en fitheid 

• Intensief trainen (sporten) 

• 3x /week 20 minuten 



Kracht norm 65 + 

• 2x week 

• 8 – 10 oef. 



• Niet gevalideerd 

• Geschikt voor verpleeg- en verzorgings-

huizen ? 



Enkele cijfers 

• Slechts 55 % van de bevolking 

van achttien jaar en ouder beweegt 

voldoende   

• Circa 20 % van de zelfst. wonende 

ouderen haalt op geen enkele dag de 

aanbevolen beweging van een half uur 

• 24 % volwassen voldoet aan Fitnorm 

• Geen 75 +voldoet aan Fitnorm 

 



• Bij de volwassenen heeft 40 

procent overgewicht en 10 procent ernstig 

overgewicht   

• In 2015 is naar schatting 15 tot 20 

procent van de volwassen Nederlanders 

obees 

 

 



• Doel overheid= tenminste voldoen aan 

Beweegnorm EN/OF Fitnorm 



Inactief gedrag 

• Let op sedentair gedrag(= inactief gedrag 

met laag energie verbruik) zoals  liggen, 

zitten, TV kijken, computeren 

• Inactief gedrag is onafhankelijk halen 

beweegnorm ! 

 

 

 



 



www.innovatiekringdementie.nl 



• Ouderen van 75 + zitten / liggen (exclusief 

slaaptijd) op een gemiddelde dag ruim 300 

minuten  

 

 
    

 

 

   Katzmarzyk, P.T. et al. Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular  

   disease, and cancer. Medicine & Science in Sports & Exercise 2009 nr. 41, p. 998- 
   1005 

   Keeton, V.F. et al.Update on physical activity including special needs population.  

   Current Opinion in Pediatrics 2009, nr. 21, p. 262-268. 

 

 



Bewegen en Dementie 

• Meta-analysis 30 RCT’s (2004) 

• Review 24 RCT’s (2008) 

 

 

 



     
 

 

 

 

     

 

 

     

Arch Phys Med Rehabil Vol 85, October 2004 

 J Am Med Dir Assoc. ; 9: 390–405, 2008 



• Fysieke training is goed mogelijk en 

uitvoerbaar, ook bij enstig dementerenden 

in verpleeghuizen 

• Oefentherapie bij mensen met dementie 

heeft positieve invloed op; 

                         - fitheid 

                  - lichamelijk functioneren 

                   - denkvermogen 

                   - gedrag 

 

 



Mogelijke effecten van fysieke 

activiteit op hersenen 
• Verbeteren algemene risicofactoren 

• Verbeteren cytoarchitecture hersenen (neurogenese, 

angiogenese) 

• Verbeteren electrofysiologische eigenschappen 

(neurotransmitters) 

• Toename hersen groeifactoren (o.a. BDNF) 

• Terugbrengen amyloid ‘last’  

• Andere mechanismen (enzymen, gene-expression) 

 
Roland et al. Physical Activity and Alzheimer’s Disease: From 
Prevention to Therapeutic Perspectives . J Am Med Dir Assoc 

2008; 9: 390–405 
 

Praag van. Exercise and the brain: something to chew on. Trends 
Neurosci. 2009 May ; 32(5) 



Intensiteit en frequentie 

Weening B. American Journal of Physical Medicine &Rehabilitation.2011 (1) 

Blankevoort G. Dement Geriatr Cogn Disord 2010;30:392–402 (2) 

Roland et al. Physical Activity and Alzheimer’s Disease: From Prevention to 

Therapeutic Perspectives . J Am Med Dir Assoc 2008; 9: 390–405 

 



 

Conclusie 
• Ieder stadium dementie (binnen behoefte en 

mogelijkheden) 

• Gevonden effecten zijn vergelijkbaar met 

(geïnstitutionaliseerde) ouderen zonder cognitieve 

beperkingen 

• Trainingsregels blijven van kracht 

• Meerdere beweegactiviteiten in sociale context 
      

     

 

 

 

     

 



• Gecombineerde programma’s (prog. weerstand training, 

balans, functioneel) 

• Van lage intensiteit  tot hoge intensiteit 

• Tenminste 3x/week, 45/60 min. 

• 12 weken of langer 

• Bij inactieven is alles meer dan dagelijkse beweging is al 

van belang 

• Meer onderzoek is nodig 

 

 



Kracht - progressieve weerstand oefeningen 

- intensiteit; 40%-80% 1 RM 

- van 1 set met 8 herhalingen naar 3 sets van 8 herhalingen 

- 3 x per week, 45(2)-60(1) minuten per sessie  

- totaal 10(1)- 12(2) weken 

Balans - aangepast aan individueel niveau en hulpvraag 

- progressief opbouwend in moeilijkheid 

- oefeningen welke het evenwicht uitdagen, zoals; voeten bij elkaar zonder steun, lopen op parcours met 

obstakels etc. 

- 3 x per week, 45(2)-60(1) minuten per sessie  

- totaal 3 maanden 

Uithoudingsvermo

gen 

(max. volgehouden 

trainingsduur 

en/of werklast) 

- progressieve weerstand oefeningen 

- intensiteit; 40%-80% 1 RM 

- van 1 set met 8 herhalingen naar 3 sets van 8 herhalingen 

- 3 x per week, 45(2)-60(1) minuten per sessie  

- totaal 10(1)- 12(2) weken 

Functionele 

activiteiten 

- progressieve weerstand of functionele oefeningen (bijv. lopen, opsta oef, serious gaming, sport activiteiten) 

- opbouwend in de tijd o.b.v. individueel niveau en hulpvraag 

ADL - progressieve weerstand oefeningen 

- intensiteit; 40%-80% 1 RM 

- van 1 set met 8 herhalingen naar 3 sets van 8 herhalingen 

- 3 x per week, 45(2)-60(1) minuten per sessie  

- totaal 10(1)- 12(2) weken 

Kwaliteit van leven - progressieve weerstand oefeningen 

- intensiteit; 40%-80% 1 RM 

- van 1 set met 8 herhalingen naar 3 sets van 8 herhalingen 

- 3 x per week, 60 minuten per sessie  

- totaal 6 maanden 



Beweegstimulering instellingen 

• slechts 14% van de bewoners in 

verzorgingshuizen voldoet aan norm 

• 4% van bewoners op somatische 

afdelingen van verpleeghuizen voldoet 

aan norm 

• ¾ verzorgingshuis bewoners inactief 

• 9 van 10 bewoners verpleeghuis inactief 

  





Bouwstenen beweegstimulering 

• Beleid 

• Cliënten betrekken 

• Structuur 

• Scholing en voorlichting 

• Zorgleefplan 

• Mogelijkheden 

• Buurt betrekken 

 



 

Implementatie en handhaving 

 
• In overleg met Actiz tot 2015 voor 

implementatie 

• Daarna toetsen door IGZ 

• KNGF en NVFG bieden leertrajecten aan 

fysiotherapeuten in V&V 

• Addendum ‘Bewegen’ bij het zorgleefplan 



Actief beweegklimaat 



Verkrijgbaar vanaf 21-10-2013 



Aandachtspunten 

• beweegstimulering een structureel onderdeel van het 

individuele zorg-leefplan  

• per locatie aanbieden van passende beweegactiviteiten 

met ook voldoende preventief karakter 

• betrekken van cliënten, familie, (locatie)managers en 

andere betrokken disciplines  

• ontwikkelen van een actief beweegklimaat (gedrag EN 

omgeving) 

• het stimuleren van verantwoord bewegen moet één van 

de speerpunten zijn van de (geriatrie)fysiotherapeuten  

 



Mogelijke maatregelen 

• Bewegen, behoefte en wensen als onderdeel van 

opnamegesprek 

• Aanstellen van een beweegverantwoordelijke (beleid en 

uitvoering, verlengde armprincipe met bijv. 

fysiotherapie/ergotherapie) 

• Slim en efficiënt organiseren van beweegactiviteiten 

(groepsactiviteiten, commercieel aanbod, samenwerking 

externe partners) 

 



• Voldoende laagdrempelige en diverse 

beweegactiviteiten voor individuele keuzevrijheid  

• Begin met niet teveel tegelijk, werk eerst eens 3 thema’s 

uit bijv. wandelclubs, duofietsen en gamen 

• Activiteiten laten aansluiten op interesse en 

leefgewoonte cliënt (begin bijv. eerst eens met 2 vaste 

beweegactiviteiten)  

• Plaatsen van beweeg uitlokkende middelen (bijv. games, 

trapfietsjes ed.) 

 



• Beweegaantrekkelijk maken omgeving (verleiden !) 

• Bewegen integreren in ADL/HDL activiteiten 

(gedragsverandering t.a.v. overnemen handelingen) 

• Innovatie stimuleren om cliënten uit te nodigen tot 

bewegen en in beweging te houden 

• Organiseren informatie bijeenkomsten en/of 

themaweken voor medewerkers/ mantelzorgers/ familie 

en cliënten etc. 
     

      

    Drenth, J.C. Notitie Beweegbeleid ZuidOostZorg. Van Healthy Lifestyle naar Healthy 

    Ageing, 2013. 

 

 



 

 
• The sit-to-stand activity involved a cooperative effort 

between the healthcare aides and the residents 

• Healthcare aides encouraged residents to slowly stand 

up and sit down  

• As many times as possible  

• On two occasions each day and evening shift 

• Part of the resident’s usual activities of daily living such 

as toileting or dressing. 

 



• dagelijks 2 keer extra aandacht voor 

opstaan vanuit de stoel positieve effecten 

laat zien op het behoud en de verbetering 

van de mobiliteit bij dementiepatiënten in 

een verpleeghuissetting 

 



• Zoek aanknopingspunten tijdens de 

activiteit 
Ken iemands achtergrond en levensloop ! 



Plenaire Discussie 

• Fysiotherapie bij dementie; hoe kijkt u 

daar tegenaan ? 

• Positie FT binnen het “woonconcept” of 

“ontbehandelen” 

• Rol FT beweegbeleid 

• Bewegen = fysiotherapie ? 

• Intensiteit vs. zzp 

• Ervaringen 

 

 

 



Dank voor uw aandacht 


