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SAMEI\[vATTING

Er wordt in Nederland op vele plaatsen door een groot aantal organisaties aandacht besteed aan het

(stimuleren van) bewegen door ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Dit gebeurt echter

veelal versnipperd en onvoldoende op elkaar afgestemd.

In dit onderzoek wordt getracht de stand van zaken met betrekking tot het stimuleren van

lichamelijke activiteit van de betreffende doelgroepen in kaart te brengen en daarwaar gewenst

aanbevelingen te doen voor verbeteringen.

De waagstelling van dit onderzoek is:

Op welke wijze kan de mobiliteit, het zelfstandig functioneren en de gezondheid van ouderen,

chronisch zieken en gehandicapten worden bevorderd door middel van het stimuleren van hun

lichamelijke activiteit?

Er is onderzocht welke mogelijlàeden er zijn voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

progrÍunma's waarmee - door stimulering van de lichamelijke activiteit - de mobiliteit, het

zelfstandig functioneren en de gezondheid van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

bevorderd kunnen worden. Hieóij is tevens aandacht besteed aan de te verwachten

gezondheidseffecten van verschillende vonnen van lichamelijke activiteit en aan de ervÍ!.ren

behoeften aan verbeteringen van sleutelfiguren uit het veld. De resultaten zdn gebaseerd op de

sociaal-gezondheidskundige en biomedische literatuur en op de mening van sleutelfiguren en

deskundigen uit de praktijk.

Uit de literatuur blijkt dat regelmatige lichamelijke inspanning onder meer een bijdrage kan leveren

aan de preventie van hart- en vaatziekÍen, hypertensie, obesitas en diabetes-mellinrs §pe tr en

waarschijnhjk aan de vermindering van osteoporose en depressiviteit. Ook met befiekking tot de

mobiliteit, het behoud van zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van ouderen, chronisch zieken

en gehandicapten kan lichaamsbeweging een positieve invloed hebben.

Recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toont aan dat minder dart 207o

van de Nederlanders van 55 jaar en ouder vanuit het oogpunt van de gezondheid voldoende

lichamelijk actief is en dat zelfs bijna 50?o vm hen een nagenoeg inactieve leefstijl heeft. Bij de

ouderen van boven de 65 jaar is de mate van inactiviteit nog hoger. Ook van chronisch zieken en

gehandicapten is bekend dat ze veelal onvoldoende lichamelijk actief zijn.
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Terwijl daarentegen lichamelijke activiteit een belangrijke preventieve mogelijkheid kan zijn voor

de verbetering van de volksgezondheid van genoemde doelgroepen.

Er is speciale aandacht geschonken aan de volgende deelgebieden:

- laag-intensieve lichamelijke activiteit;

- voortbeweging met behulp van eigen spierkracht;

- reguliere sport.

Laae-intensieve lichameliike activiteit

Tot voor kort werd aangenomen dat alleen bewegingsvonnen met een intensiteit van minimaal 507o

van het maximale zuurstofopnameveÍïnogen (VOr-max) een gezondheidseffect bewerkstelligen. Een

verbetering van de cardiovasculaire fitheid wordt dan beschouwd als voorwaarde voor een

gezondheidswinst. Tegenwoordig wordt er echter ook een verbetering in functioneren en een

gezondheidswinst toegekend aan laag-intensieve bewegingsvoÍmen. Laag-intensieve lichamelijke

activiteit (VOr-max < 5O7o) kan mogelijk een verlaging van de bloeddruk, hartfrequentie,

overgewicht en een verhoging van de high density lipoproteih (HDl)-cholesterol ratio, de VOr-max

en de cardiovasculaire fitheid teweeg brengen. Om de gezondheidswinst wetenschappelijk hard te

kunnen maken, is er behoefte aan meer effectonderzoek op dit terrein.

Tot voor kort werd aangenomen dat het noodzakelijk is om minstens drie tot vijf dagen per week

gedurende minimaal 20-30 minuten achtereen te bewegen voor het verkrijgen van

gezondheidseffecten. Echter volgens de meest recente richtlijnen van de American College of

Sports Medicine is het van belang dat men in zijn totaliteit bij voorkeur elke dag - en over de dag

verspreid - minimaal 20-30 minuten lichamelijk actief is.

Laag-intensieve lichamelijke activiteit heeft naast de beschreven gezondheidswinst ook het voordeel

dat de risico's op het ontstaan van blessures en plotse dood worden verminderd. Bovendien lijkt

het eenvoudig in de leefstijl in te passen, waardoor het mogelijk beter beklijft. De effecten van

laag-intensieve lichamelijke activiteit leveren waarschijnlijk de grootste gezondheidswinst voor die

groepen die de laagste fitheid hebben, zoals inactieven, ouderen en chronisch ziekep.

VooÍbewegins met behulp van eiqen spierkracht

In het kader van voortbeweging met behulp van de eigen spierkracht zijn met name wandelen en

fietsen belangrijke bewegingsvorÍnen. Er zijn in Nederland ruim 3,5 miljoen mensen die dagelijks

gebruik maken van de fiets. Uit de continue Gezondheidsenquète van het CBS blijkt dat wandelen
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en fietsen de bewegingsvormen zijn die het meest worden uitgevoerd. Het zijn bewegingsvornen

die laag-intensief kunnen worden uitgevoerd en die een positief effect hebben op de gezondheid.

Tevens zljn ze van belang omdat ze de mobiliteit bevorderen en daarmee het sociale isolement

tegengaan en de kwaliteit van het leven kunnen bevorderen. Daar tegenover staat echter dat er bij

ouderen ook relatief veel ongevallen optreden bij het fietsen. Zonder meer stimuleren van fietsen

door ouderen is daarom niet verantwoord. Er zal tevens aandacht aan het veiligheidsprobleem

geschonken moeten worden.

Rezuliere sport

Er bestaat binnen de reguliere sport (bij sportbonden en -verenigingen) nog relatief weinig aandacht

voor de doelgroepen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De laatste jaren is er een

behoefte van zowel de overheid als de sportorganisaties om deze doelgroepen zoveel mogelijk te

integreren binnen de reguliere sportverenigingen. Vanuit de sport- en bewegingswereld participeren

NOC*NSF, Stichting Spel en Sport en de landelijke stichting Meer Bewegen voor Ouderen

(MBvO) in een samenwerkingsverband om de seniorensport (55+) bij sportverenigingen te

stimuleren. Er is momenteel een beperkt aantal sportbonden dat actief participeert binnen dit

initiatief.

Vanuit de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS) en de Nederlandse bond voor

mensen met een verstandelijke handicap (NSG) worden sportbonden gestimuleerd om het

sportaanbod aÀn te passen aan de categorie gehandicapten. Ook dit initiatief beperkr zich

vooralsnog tot een beperkt aantal sportbonden.

Verwacht wordt dat beide bovengenoemde initiatieven zullen leiden tot een actieve bijdrage van

meer sportbonden en tevens tot een verhoging van de sportdeelname van ouderen en

gehandicapten. Met betrekking tot de categorie chronisch zieken bestaat er praktisch geen specifiek

aanbod bij sportverenigingen. Wel kunnen chronisch zieken, ondanks hun aandoening, dikwijls

deelnemen aan sportactiviteiten bij reguliere sportverenigingen. De sportbonden geven daarbij zelf

aan dat er onvoldoende specifieke deskundige begeleiding is voor dergelijke sportactiviteiten. Het

stimuleren van de sportparticipatie van chronisch zieken vraagt om een gecoördineerde aanpak.

NOC*NSF is in 1995 gestaÍt met een achtjarige landelijke bewegingsstimuleringscampagne

"Nederland in Beweging! (NIB)". Binnen NIB wordt in de aanvangsfase van de campagne (1995 en

1996) speciale aandacht gegeven aan ouderen en chronisch zieken. Deze campagne is een bewijs

van het toegenomen belang dat er maatschappelijk wordt toegekend aan bewegen in relatie tot

gezondheid.

ut
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In 1995 is een groot aantal sportstimuleringsorganisaties (NOC*NSF, Hart in Beweging, de

Stichting Spel en Sport" de Landelijke Stichting MBVO, Landelijk Steunpunt Zelfverdediging (LSZ)

en Beweging Recreatie en Sport (BRES» nau$,er samen gaan werken.T*zijn momenteel bezig om

de professionele organisatie Lande§ke Organisatie Sport en Bewegingsstimulering (IOSB) vorm te

geven. De programma's voor de doelgroepen oudercn, chronisch zieken en gehandicapten zullen

meer dan voorheen worden gerntegreerd en gebundeld.

Op grond van de verzamelde gegevens worden aanbevelingen gedaan voor (onderzoeks)projecten

en te ont$,ikkelen produkten met betrelÍ<ing tot de stimulering van lichamelijke activiteit er sport

voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

De aanbevelingen worden onder'bouwd in Hoofdstuk 8 en samengevat in Bijlage 1.
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1. INLEIDING

Lichamelijke inactiviteit wordt heden ten dage gezien als een belangrijke gezondheidsbedreigende

factor. De toegenomen automatisering draagt er toe bij dat mensen in de arbeidssituatie minder

actief zijn en de veranderde wijetijdspatronen versterken de algemene inactiviteit nog eens extra.

Daarom is sport- en bewegingsstimulering van de gehele bevolking zowel in georganiseerd als in

ongeorganiseerd verband een belangrijke beleidsdoelstelling geworden. Daarbij wordt speciaal

aandacht besteed aan specifieke doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een chronische ziekte en

mensen met een handicap.

Voor deze mensen kan bewegingsdeelname naast een positief gezondheidsstimulerend effect, ook

een bepaald risico meebrengen, dat waagt om geschikte sport- en bewegingsactiviteiten. Dikwijls is

reguliere sportdeelname niet meer mogelijk vanwege een ziekte of handicap en dient sport of

bewegen in een aangepaste vorm te worden aangeboden, waarbij de vorm is afgestemd op de

restmogelijkheden van de deelnemer.

Naast een positief gezondheidseffect met betrekking tot diverse lichaamsfuncties, kan lichamelijke

activiteit bijdragen aan een gezondheidswinst bij tal van chronische aandoeningen, waaronder hart-

en vaatziekten, hypertensie, zwaarlijvigheid, diabetes-mellitus type II en mogelijk osteoporose en

depressie (Bouchard et a1.,1994; US Preventive Services Task Force, 1996)-

Deelname aan sport bevordert het zelfstandig functioneren en de integratie van ouderen, chronisch

zieken en gehandicapten in de samenleving en heeft een positief effect op het welbevinden (De

Lang, 1993). Bovendien wordt het gezien als een belangrijk middel om mobiliteitsproblemen tegen

te gaan en het bernvloedt de kwaliteit van leven positief.

De beoefening van sport neemt met het ouder worden af (Roosen & Kropman, 1989). Volgens het

leefsituatie onderzoek (CBS, 1992) neemt het lidmaatschap van een sportvereniging met het ouder

worden als volgt af: bij mannen van26Vo (55-64jaar) naar 97o (>75 jaar) en bij vrouwen van16%o

(55-64 jaar) naar 47o (>75 jaar). V/el blijkt de categorie'jonge'-ouderen een grotere sport-ervaring

te hebben (Roosen & Kropman, 1989). Dit kan een positief effect hebben op het activiteitenpatroon

van toekomstige ouderen, daar het hebben van sportervaring een positieve invloed blijkt te hebben

op het Íumvangen of continueren van sportdeelname in een latere levensfase.
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Met betrekking tot sportdeelname van chronisch zieken en gehandicapten zijn minder gegevens

beschikbaar. Zij zijn verhoudingsgewijs minder lichamelijk actief dan andere personen. Bij

chronisch zieken neemt de lichamelijke inactiviteit toe met het aantal aandoeningen (Backx et al.,

199s).

Aan de centrale missie van TNO Preventie en Gezondheid (TNO-PG) "het bevorderen van het

aantal gezonde levensjaren van de mens door verbetering van de preventieve gezondheidszorg en

bernvloeding van determinanten van gezondheid" dreagt de divisie Collectieve Preventie bij vanuit

sociaal-gezondheidkundige en epidemiologische expertise. De divisie richt zich op

preventievraagstukken gedurende alle fasen van het leven.

Vraagstukken die worden aangepakt zijn onder andere:

- Welke rol kan en moet preventie spelen binnen en buiten het gezondheidssysteem?

- Welke effecten en welke kosten kunnen worden verwacht bij de introductie van preventie-

programma's?

- Welke effecten hebben lopende preventie-programma's (nog) en welke kosten zijn er mee

gemoeid?

Aan een systematische aanpak van het bevorderen van mobiliteit, fysieke activiteit en zelfstandig

functioneren van de eerder genoemde speciale groepen, heeft het tot voor kort veelal ontbroken.

Met betrekking tot de mobiliteit 1= 5"1 vermogen van een persoon om zich effectief in zljnlhaar

omgeving te kunnen verplaatsen (Van Hell & De Kleijn-de Vrankrijker, 1994; zie bijlage 2)), het

behoud van zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van ouderen, chronisch zieken en

gehandicapten kan lichaamsbeweging een positieve invloed hebben. Recent onderzoek van het

CBS (Backx et al., 1994) geeft aan dat nog geen kwart van de Nederlanders voldoende lichamelijk

actief is in de vrije tijd en dat ruim een derde zelfs een nagenoeg inactieve leefstijl heeft. Bij de

categorieën ouderen, chronisch zieken en gehandicapten is er over het algemeen sprake van een

nog grotere mate van inactiviteit. De bevordering van lichaamsbeweging, vooral bij de speciale

groepen, wordt gezien als een belangrijke preventieve mogelijkheid voor de verbetering van de

volksgezondheid.

Daarom is de divisie Collectieve Preventie van TNO-PG begonnen met het pro$amma "Gezond en

veilig bewegen voor ouderen, chronische zieken en gehandicapten".
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Doel van dit programma is de opbouw van sociaal-gezondheidskundige en biomedische expertise

ter ontwikkeling, implementatie en evaluatie van progïÍrmma's met behulp waan/an de mobiliteit,

de fysieke activiteit en het zelfstandig functioneren van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

gehandhaafd of bevorderd kan worden.

Binnen dit programma wordt een aantal accenten gelegd:

- teverwachtengezondheidseffecten;

, bevordering voor speciale groepen van laag-intensieve lichamelijke activiteit;

- lichaamsbeweging en verbetering van exteme mobiliteit door middel van vooÍbeweging met

behulp van eigen spierkracht;

- beoefening van reguliere sport.

Er wordt in Nederland op vele plaatsen door een goot aantal organisaties aandacht besteed aan het

bewegen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Dit gebeurt echter veelal versnipperd en

onvoldoende gecoördineerd. In dit onderzoek wordt getacht de stand van zaken met betret*ing tot

het stimuleren van lichamelilke activiteit van de betreffende doelgroepen in kaart te brengen en

daar waar gewenst aanbevelingen te doen voor verbeteringen.

1.1 Vraagstelling en werkwijze

De waagstelling van dit onderzoek is:

Op welke wijze kan de mobiliteit, het zelfstandig functioneren en de gezondheid van ouderen,

chronisch zieken en gehandicapten worden bevorderd door middel van het stimuleren van hun

lichamelijke activiteit?

Deze waagsteUing is als volgt geoperationaliseerd:

vraag 1. V/at is vanuit de literatuur bekend over de gezondheidswinst van lichamelijke activiteit

van de betreffende doelgroepen?

waag 2. Wat is er vanuit de literatuur bekend omtrent:

2.1. effe*ten van en deelname aan laag-intensieve lichamelijke activiteit?

2.2. effecten en verbetering mobiliteit door voortbeweging met behulp van eigen

spierkracht?

2.3. effecten van beoefening van reguliere sport?
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vraag 3. 'Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot ouderen, chronisch zieken en

gehandicapten in Nederland op het gebied van:

3.1. prevalentie, bewegingsparticipatie, bewegingsstimulering en drempels voor

bewegingsdeelname?

3,2. lopend sport- en bewegingsonderuoek en recent afgerond sport- en

bewegingsonderu oek?

3.3. bewegingsstimuleringsorganisatie met hun doelstellingen, taken, projecten, e.d.?

vraag 4. Wat zijn de knelpunten volgens de literatuur en volgens de sleutelfiguren uit het veld?

vraag 5. 'Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor de verbetering c.q. oplossing van de

gevonden knelpunten?

Hiertoe is een inventarisatie verricht met betrekking tot de stand van zaken op het terrein van de

Iichamelijke activiteit van de genoemde doelgroepen. Dit geheel heeft geleid tot een gloot aantal

knelpunten en aanbevelingen voor verbeteringen met betrekking tot het stimuleren van lichamelijke

activiteit van de speciale doelgroepen.

12 Leesw[izer

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van een aantal belangrifie rapporten met betrekking

tot het overheidsbeleid op het terrein van sport bewegen en gezondheid voor ouderen, chronisch

zieken en gehandicapten in Nederland.

In Hoofdstuk 3 wordt de wijze waarop de informatie is verzameld voor deze inventarisatie

toegelicht.

In Hoofdstuk 4 wordt beknopt aangegeven wat er vanuit de literatuur bekend is omtrent de

gezondheidswinst van lichamelijke activiteit voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

(vraag 1).

In Hoofdstuk 5 worden de speciale deelgebieden van dit onderzoek beschouwd vanuit de literatuur

(vraze 2).
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In Hoofdstuk 6 wordt de literatuur omtrent bewegingsstimulering voor ouderen, chronisch zieken

en gehandicapten beschouwd. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de prevalentie van de

betreffende groepen, hun bewegingsparticipatie, de stimuleringsmogelijkheden en mogelijke

drempels en stimulansen (vraag 3.1).

In Hoofdstuk 7 wordt de verkenning van het Nederlands onderzoek (vraag 3.2) en van activiteiten

van de instanties en (overkoepelende) organisaties op het terrein van licha:nelijke activiteit en sport

voor de relevante doelgroepen uitgewerkt. Hierbij wordt de vraag beantwoord welke organisaties in

Nederland actief zijn op het terrein van het stimuleren van sport en bewegen voor betreffende

doelgroepen (vraag 3.3).

ln Hoofdstuk 8 worden de knelpunten weergegeven zoals die blilken uit de literatuur en tevens

knelpunten die door de sleutelfiguren in het veld worden ervaren (vraag 4). Tevens worden er ten

aanzien van de meeste knelpunten aanbevelingen gedaan om deze te verbeteren of op te lossen

(vraag 5).

In Bijlage 1 worden alle voorstellen uit Hoofdstuk 8 integraal opgenomen. In de bijlagen worden

verder de definities en de afkortingen opgenomen die relevant zijn voor dit rapport; er wordt een

schematisch overzicht gegeven van alle relevante organisaties en er wordt aangegeven op welke

wijze deze zijn benaderd. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot gezond

bewegen en er wordt een overzicht gegeven van de inhoud van de Finvijzer van de Nederlandse

Hartstichting.

In dit rapport wordt alleen op specifreke doelgroepen ingegaan indien er informatie gevonden is. Er

wordt veelvuldig aandacht besteed aan werkzaamheden en projecten van het Nederlands Instituut

voor Sport en Gezondheid (MSG). Het NISG is per januari 1996 officieel gefuseerd met

NOC*NSF en heet nu NOC+NSF sector Sport en Gezondheid. In dit rapport wordt het MSG

genoemd wÍlnneer het om specifieke projecten gaat die gekoppeld zijn aan het instituut in de

vroegere vorm. Indien de activiteiten of projecten na de fusie doorgang vinden, zal er over

NOC*NSF sector Sport en Gezondheid worden gesproken.
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OVERIIEIDSBELEID

2.1 Inleiding

De overheid in Nederland kent een lange traditie met betrekking tot de bevordering van sport en

bewegen. Aanvankelijk gebeurde dat veelal op indirecte wijze. Bijvoorbeeld door het aanleggen en

onderhouden van sportvoorzieningen, het zotgen voor een goed opleidingensysteem en het

subsidiëren van sportorganisaties. Eind jaren zestig krijgt die bemoeienis ook een direct karakter,

als gevolg van het toegenomen belang dat men onder meer vanuit gezondheidkundig perspectief

aan sportbeoefening gmt toekennen. Sportstimulering van de gehele bevolking, zowel in

georganiseerd als in ongeorganiseerd verband, wordt een belangrilke beleidsdoelstelling. Landetijke

campagnes als "Nederland, Oké", "Sportreal" en .Sport, zeHs ik doe het!" dienden om de mensen

in beweging te krijgen (Stiggelbout, 1991). De overheid hecht in toenemende mate belang aan

sport en bewegen. De afgelopen jaren is een aantal beleidsrapporten venchenen die dat belang

onderstrepen. In dit hoofdstuk worden de meest r@ente rapporten samengevat die door de overheid

zijn uitgegeven en waarin aspecten van lichamelijke activiteit en spoÍ voor ouderen, chronisch

zieken en gehandicapten zijn opgenomen. Het betreft: Naar eigen vermogen (Ministerie van V\iVS,

1994>, Gezond en Wel (Ministerie van VTVS, 1995a), Ouderen beleid (Ministerie van VWS, 1995b)

en De Perken te Buiten (Ministerie van VWS, 1995c). De rapporten hebben een breder

aandachsgebied dan sport en bewegen, hier wordt echter vooral ingegaan op de aspecten van sport

en bewegen. Tevens zal met name aandacht worden besteed aan de doelgroepen ouderen, chronisch

zieken en gehandicapten.

Mevrouw E.G. Terpstra, staatssecretaris van Vollsgezondheid Welzijn en Sport (W/S) heeft

tijdens het congres 'Nederland in Beweging' (15 oktober 1995 te Papendal) de beleidsvisie van de

overheid op het terrein van spoÍ en bewegen toegelicht. Deze visie (Terpstra, 1995) wordt in dit

hoofdstuk ook verwerlt.
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,t Naar eigen Yennogen

De nota Naar eigen verrnogen presenteert de beleidsvoornemens met betrekking tot het

welzijnbeleid van dit kabinet tot en met 1998. Ook sport- en bewegingstimulering maakt onderdeel

uit van dit beleid.

In de afgelopen decennia is de sportdeelname sterk toegenomen: maar liefst vier miljoen mensen

sporten wekelijks in het georganiseerde verband van de spoffvereniging. Daarvan zijn er 30.000 in

ons land. Andere sportkaders zijn: topsport, recreatiesport, fitness-sport, avontuursporten enz.

Nederland telt in totazl7,5 miljoen sporters.

De sport draagt bij aan de participatie en integratie van grote groepen van de bevolking in de

samenleving. Tevens is sport een factor van betekenis voor de gezondheid en vitaliteit van de

bevolking. De bedoeling is dat er een eigentijds en Ílangepast recreatie-aanbod komt voor mensen

met een handicap, chronisch zieken en ouderen, waardoor deze mensen in staat zijn zoveel

mogelijk zelfstandig vorm te geven aan hun activiteiten op dit gebied.

Sp ortp artic ip atie sp ec ifieke g ro e p en

In de sportparticipatie-projecten voor diverse bevolkingsgroepen krijgen de tlema's zelfstandigheid

en preventie op directe wijze aandacht. Het programma is bedoeld óm drempels en belemmeringen

voor en bij sportbeoefening weg te nemen. Het gaat om barrières die voortvloeien uit verschillen in

fysieke gesteldheid, sexe, cultuur en leeftijd. Projecten die integratie bevorderen en preventief

werken genieten de voorkeur.

2.3 Gezond en Wel

De nota Gezond en Wel presenteert in kort bestek de beleidsvoomemens voor de volksgezondheid

van dit kabinet tot en met 1998. Dit gebeurt op basis van een integrale schets van de

gezondheidstoestand van de bevolking en van de belangrijkste maatschappelijke en politieke

ontwilí<elingen. Het kabinet kondigt in de nota de stappen aan die gezet ntllen worden om de

volksgezondheid verder te verbeteren en de toegankelijkneid en kwaliteit van de zorgvoorzieningen

te waarborgen.

Lichamelijke activiteit wordt als een belangrijk preventie middel gezien om de volksgezondheid te

bevorderen.



2.4

TNO rapport

PG 96.041

Regelmatige lichamelijke inspanning maakt dat men zich prettig voelt en kan onder meer een

gunstige bijdrage leveren aan hart- en vaatziekten, hypertensie, diabetes mellitus en mogelijk

osteoporose en depressie. Ook op de kwaliteit van leven en het behoud van zelfstandigheid van

ouderen heeft lichaamsbeweging een positieve invloed.

Recent onderzoek van het CBS (Backx et al., 1994) geeft. aan dat nog geen kwaÍ van de

Nederlanders bevolking voldoende lichamelijk actief is in de vrije tijd en dat ruim een derde zelfs

een nagenoeg inactieve leefstijl heeft. Ook onder jongeren komt gebrek aan lichaamsbeweging veel

voor.

Ouderenbeleid 1995-1998

In de beleidsnotz'Ouderenbeleid 1995-1998' wordt een overzicht gegeven van de voornemens van

het kabinet voor het ouderenbeleid tot en met 1998. Het programma bestrijkt vele onderwerpen:

leeftijdsdiscriminatie, oudere werknemers, flexibele pensionering, de AOW, veiligheid, huisvesting,

welzijn en gezondheidszorg. Sport, bewegen en gezondheid komen daarbij ook aan de orde.

Vitaal en sportief oud worden

Sportieve activiteiten kunnen bijdragen íran een betere gezondheidstoestand en in samenhang

daarmee aan het langer zelfstandig functioneren van mensen. Dit laatste sluit goed aan bij een

onder de oudere leeftijdsgroep bestaande behoefte. De bevordering van sociale contacten ofwel het

tegengaan van sociaal isolement vormt een belangrijke beweegreden voor het beleid om ouderen te

stimuleren deel te nemen aan sport, spel, of meer bewegen voor ouderen.

Ouderen krijgen in het VïVS-programma 'sportpaÍicipatie specifieke bevolkingsgroepen'

bijzondere aandacht. Het toegankelijk maken van het bestaande aanbod op het gebied van sport en

bewegen, en de deskundigheidsbevordering van kaderfunctionarissen hebben prioriteit.

V o o rlichtin g ov e r s p ort- e n b ew e g in g s mo g elii khede n

De voorlichting van de sector Sport en Gezondheid van NOC*NSF aan ouderen wordt toegespitst

op de relatie tussen actief sporten of bewegen en gezondheid. De beide organisaties sluiten hierbij

zoveel mogelijk aan bij de campagne "Nederland in Beweging" van NOC*NSF.
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B ev o r de rin g to e g anke lij khe id v an o r g ani s at i e s v o o r o u"d e ren

De ervaringen van projecten van een aantal sportbonden die beoogden de toegankelijkheid voor

ouderen te bevorderen, zullen worden overdragen aan andere landelijke sportorganisaties.

De lessen uit reeds afgeronde en deels nog lopende projecten in gemeenten ter ondersteuning van

een lokaal sportbeleid voor ouderen worden aan andere gemeenten overgedragen. Daarbij vormt

modelontwikkeling van projecten gericht op participatie van ouderen Íum sport- en

bewegingsactiviteiten een speciaal aandachtspunt.

De provinciale sportraden, gecoördineerd door het Interprovinciaal Overleg Sport (IOS), hebben

verspreid over het gehele land vele sportstimuleringsprojecten voor ouderen opgezet en

ondersteund. Aan de hand van de resultaten hiervan wordt beslist over voortzetting.

De landelijke ondersteuning van provincies, gemeenten en landelijke sportorganisaties door de

stichting Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) en andere sportstimuleringsorganisaties wordt

vanaf 1996 gebundeld in één landelijke sportstimuleringsorganisatie. Met deze organisatie zullen

afspraken worden gemaakt om de aandacht voor het MBvO en andere vorÍnen van actief sporten en

bewegen van ouderen te vergroten.

2.5 De Perken te Buiten

In De Perken te Buiten wordt een overzicht gepresenteerd van de beleidsuitgangspunten en

beleidsvoornemens met betrekking tot het gehandicaptenbeleid van het kabinet voor de periode tot

en met 1998. Speerpunten van beleid zijn: 1) het bevorderen van het probleemoplossend veÍmogen

van mensen met een handicap, 2) het bevorderen van integratie, deelname door gehandicapten in

alle sectoren van de samenleving, 3) het verwerven van een beter zicht op de meest kwetsbare

categorieën gehandicapten en 4) het stimuleren van zelfordening gericht op onder meer

kwaliteitsverbetering en klantgerichtheid. Sport- en bewegingsdeelname van gehandicapten is een

van de aandachtsgebieden in dit rapport.

Ter bevordering van de breedtesport wordt een tweesporenbeleid gehanteerd: geïntegreerd sporten

binnen de reguliere sportvoorzieningen dan wel categoriaal binnen specifieke voorzieningen.

Projecten richten zich onder meer op revalidatiecentra en scholen voor speciael onderwijs. In de

zogenaamde regionaliseringsprojecten worden sportvoorzieningen voor gehandicapten regionaal

ontwikkeld en op elkaar afgestemd. In een aantal sportbonden is gehandicaptensport geihtegreerd.

Voorbeelden hiervan zijn de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), de Nederlandse Ski
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Vereniging (NSV), de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond en de Koninklijke Nederlandse

Roeibond (KNRB). Het streven is om het aantal bonden waarin gehandicaptensport is geïntegreerd

uit te breiden.

Naast subsidies voor projecten wordt ook onderzoek op het gebied van de gehandicaptensport

gesubsidieerd te weten de participatie van mensen met een verstandelijke handicap en de

wetenschappelijke informatievoorziening in de gehandicaptensport.

Ook het op chronisch zieken gerichte aanbod van sport en bewegen is van belang. In 1994 heeft de

NCCZ (in opdracht van het Ministerie van VïVS) een werkconferentie georganiseerd "Sport en

bewegen voor chronisch zieken", met als doel om met landelijke organisaties op dit terrein te

komen tot de gewenste afstemming. Als vervolg op deze conferentie werd een tijdelijke stuurgroep

ingesteld die na is gegaan hoe de sportdeelname van mensen met een chronische aandoening op

een verantwoorde wijze kan worden bevorderd. Hieruit zijn diverse knelpunten nÍur voren

gekomen. deze worden in Hoofdstuk 8 van dit rapport uitgewerkt.

2.6 Beleidsvisie overheid

Tijdens het congres "Nederland in Beweging" (Papendal, 14 oktober 1995), georganiseerd door de

sector Sport en Gezondheid van NOC*NSF heeft mevrouw E. Terpstr4 staatssecretaris van het

Ministerie van WVS en onder meer belast met sportzaken, het beleid van de Nederlandse overheid

toegelicht met betrekking tot sport en bewegen. De nadruk van de uiteenzetting lag op bewegen en

gezondheid en vooral met betrekking tot bewegingsstimulering.

Uit onderzoeken van TNO-PG (Spee, 1995) en Kemper et at. (1995) komen een drietal positieve

bevindingen:

1. de hoeveelheid lichaamsbeweging die een volwassene heeft, komt voor het grootste gedeelte

dankzij de sport;

2. degenen die in hun jeugd veel gesport hebben, pakken op latere leeftijd ook veel gemakl<elijker

die activiteiten op dan degenen die dat op jongere leeftijd niet hebben gedaan. En dat betekent

in feite dat je mensen in de jeugd moet opvoeden tot een levenlang sportief bewegen;

3. degenen van de toenmalige scholieren - dat zijn nu de dertigers - die een actieve levenswijze

hebben (gehad), scoren beter op al de verschillende gezondheidskenmerken. Dat betekent dat er

wel degelijk een directe relatie is tussen het sporten in de jeugd en het welbevinden en

gezondheidskenmerken op het dertigste jaar.

10
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Deze onderzoeksresultaten ondersteunen het beleidsvoomemen van het Ministerie van VWS dat is

neergelegd in de nota Gezond en Wel om lichaamsbeweging te bevorderen als een belangrijke

preventieve mogelijkheid voor de verbetering van de volksgezondheid. Uitgangspunt van het beleid

is dat bewegen zowel op micro-niveau (individueel niveau) als op mtlcro niveau (bevolkings

niveau) belangrijk is om vitaal te zijn en te blijven, zeker gezien de toenemende vergrijzing en

ontgroening. Een actieve voortbewegingswijze in de vorm van fietsen en lopen bijvoorbeeld bij het

woon-werk verkeer wordt gestimuleerd. Omdat de individuele burger zelf het meeste voordeel heeft

van een actieve levenswijze zou de overheidsactie eigenlijk overbodig moeten zijn. Echter, omdat

de voordelen van lichaamsbeweging en een gezonde levenswijze zich pas omstreeks middelbare

leeftijd echt doen gelden, en men toch al veel jonger op het belang daarvan moet worden gewezeln,

moet voorlichting dat besef tijdig ontwikkelen.

u
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3. METHODE VAN DATAVERZAMELING

Dit onderzoek richt zich op een aantal terreinen:

1. Resultaten van onderzoek

2. Stimuleringsactiviteiten

3.1 Resultaten van onderzoek

Literatuurverz amelin g

De literatuurverkenning werd als volgt opgezet. Via Medline, Psychlnfo en Spolit werd gezocht

naar literatuur over het tijdvak 1992-L995 met gebruikmaking van trefwoorden die gerelateerd zijn

aan het terrein van lichamelijke activiteit, mobiliteit en sport. De literatuuruitdraaien zijn door een

aantal TNO-deskundigen op het terrein van bewegen en gezondheid gescreend en vervolgens is er

een selectie gemaakt van de meest relevante literatuur. De geselecteerde publikaties zijn door de

afdeling Documentatie ingevoerd in een speciaal daarvoor gemaakte literatuurbestand en tevens

opgenomen in een literatuurbak.

Tevens is literatuur verzameld:

- die reeds binnen de organisatie TNO-PG beschikbaar was;

- via literatuurlijsten die zijn verkregen uit de Focal Point rapporten van het Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), voorzover die voor dit doeleinde relevant waren;

- die door de sector Sport en Gezondheid van NOC*NSF is uitgebracht. Het betreft hierbij met

name de literatuur uit de serie omtrent sport en bewegen voor chronisch zieken.

Op deze wijze is een documentatiesysteem ontstaan dat kon worden geraadpleegd voor het

literatuuroverzicht. Bovendien is de literatuur verwerkt tot een aantal artikelen die ter publikatie

worden aangeboden aan relevante vakbladen. Het literatuurbestand bevatte eind 1995 ruim 1500

artikelen, rapporten en boeken en zal in 1996 verder worden geactualiseerd

Onderzoeksproiecten

Het onderzoek in Nederland is gernventariseerd overde periode 1992tot en met 1995.

Het betreft een overzicht van het lopende en recent afgesloten onderzoek

op het gebied van bewegen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten in Nederland.

In een schema is per onderzoeksinstelling aangegeven welke onderzoeken hebben plaatsgevonden

c.q. nu nog lopend zijn (Hoofdstuk 7.1). Het overzicht pretendeert niet alomvattend te zijn.
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Voor het inventariseren van het onderzoek zijn searches verricht m.b.v. de onderzoeksdatabases van

de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD), het Nederlands Instituut voor

Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (MGZ) het Sociaal-Wetenschappelijk Informatie en

Documentatie Centrum (SWIDOC; sociaal-wetenschappelijk onderzoek), de bibliotheek van de

Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW; medisch-biologisch onderzoek),

de afdeling documentatie van het Ministerie van VIVS en het Nederlands Paramedisch Instituut

(I.[PD. Verder is er gebmik gemaakt van de informatie die in de periode 1992-1995 reeds door

TNO-PG werd verzameld op dit gebied. Er zljn tevens (wetenschappelijke) jaarverslagen

opgevraagd van de relevante universitaire faculteiten en vakgroepen en niet-universitaire

onderzoeksinstituten.

Er is verder nog gebruik gemaakt van literatuursearches en wetenschappelijke vakbladen (o.a. het

Nederlands Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, het Tijdschrift voor Gezondheidsbevordering,

Geneeskunde en Sport en het Nederlands Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie). Tenslotte

werd aan sleutelpersonen in het veld gevraagd naar hen bekende onderzoeksprojecten op hun

specifieke terrein.

3.2 Stimuleringsactiviteiten

Om een overzicht te krijgen van wat er in Nederland aan bewegingsmogelijkheden zijn voor

betreffende doelgroepen, werd een overzicht gemaakt van organisaties die zich bezighouden met

lichamelijke activiteit, mobiliteit en sport voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten in

Nederland (bijlage 4).

De organisaties uit het overzicht zijn op een aantal manieren benaderd (bijlage 5):

l. jaarverslagen en beleidsplannen werden aangevraagd (documentenstudie);

2. persoonlijke benadering (via een telefonisch onderhoud respectievelijk via een persoonlijk

bezoek.

De landelijke organisaties die direct bij de uiwoering van bewegingsactiviteiten zljn betrokken (als

koepelorganisatie; in bijlage 4 wordt aangegeven dat ze tevens uitvoerend betrokken zijn) zijn

persoonlijk benaderd. In de andere gevallen is voornamelijk documentenonderzoek uitgevoerd.

De informatie die is verzameld heeft betrekking op de doelstelling, de werkwijze, het aanbod aan

bewegingsactiviteiten, activiteiten in het kader van bewegingsstimulering, uitgevoerd onderzoek en

de ervaren knelpunten.

13
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4. BEKNOPT OVERZICHT VAN DE GEZONDIIEIDSWINST DOOR

LICHAMELUKE ACTIVITEIT

4.1 Ouderen

De motoriek van de ouder wordende mens heeft de volgende kenmerken. De beweeglijkheid en

kracht worden minder door onder meer spierverkorting, verlies van spiermassa en flexibiliteit van

spieren en gewrichten. Ook het reactieverïnogen, de coördinatie, explosiviteit (snelheid) en het

aeroob vermogen nemen in functie af. Verder gaan de hart-, vaat- en longcapaciteit achteruit.

Tenslotte neemt ook de botmassa af.

De hiervoor genoemde functiebeperkingen noemt men ook wel de daling van het functioneel

verïnogen. Deze kan enerzijds het gevolg zijn van lichamelijke inactiviteit (naar schatting 50

procent) en anderzijds het gevolg van verouderingsprocessen (Bokkes, 1995). Interventies met

behulp van bewegingsprogramma's kunnen een deel van bovengenoemde achteruitgang mogelijk

vertragen en mogelijk zelfs voor verbetering zoÍEen.

De onderzoeksresultaten met betrekking tot de effecten van lichaamsbeweging bij ouderen laten

nog geen definitieve conclusies toe. Het effect van lichamelijke activiteit op de gezondheid

en vele lichaamsfuncties is over het algemeen positief. Hieronder volgt een overzicht van diverse

positieve effecten van lichaamsbeweging op verschillende leeftijdsgebonden parameteÍs:

- Lichamelijke activiteit in de vorÍn van krachuraining kan de achteruitgang van de spierkracht

en het -uithoudingsvermogen verminderen (Frontera et al., 1988; Rivera, 1989; Fiatarone et al.,

l99oa; Fiatarone et al., 1994;King et al., 1991; Buchner etal., 1992; Bouchard et al., 1.994);

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat laag- en matig-intensieve krachttraining kan leiden tot

een matige krachttoename bij ouderen (10-l57o). Uit diverse recente onderzoeken blijkt dat

krachttraining met een hoge intensiteit kan leiden tot een grotere toename van de spierkracht

(IN-200fo in een drie maanden durend trainingsprogramma) (Fiatarone et al. 1990a; Buchner

et a!.,1992; Fiatarone et al., 1994).

- Lichamelijke activiteit kan de leeftijdgerelateerde afname van aerobe capaciteit tegengÍum

(Seals et al., 1984; Blumenthal et al., 1989; Flegg, 1988; Hagberg et al., 1989; Fiatarone &

Evans, 1990b; Wagner & La Croix, 1992). De aerobe capaciteit wordt in het algemeen

uitgedrukt in VOr-max of METs. Buchner & Wagner (1991) vergeleken zes longitudinale

studies naar het verschil tussen actieve en niet-actieve ouderen in relatie tot de VO2-max. In
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alle studies bleek de afname van de VO2-max bij de lichamelijk actieven lager te zijn dan bij

de lichamelijk inactieven (0.24-0.78 ml/kg/min per jaar versus 0.30-1.62 ml,/kg/min per jaar).

Aangenomen wordt dat een toename van de VO2-max of een verminderde afname ervan bij

toenemende leeftijd gerelateerd is aan functionele status: het heeft een positief effect op de

loopsnelheid en van het traplopen ('Wagner & La Croix, 1992).

Lichamelijke activiteit leidt mogelijk tot een verbetering van de functionele status. De

hoeveelheid energie die noodzakelijk is om een bepaalde taak uit te voeren kan worden geschat

door het meten van de hoeveelheid verbruikte energie tijdens het verrichten van de taak. Zo

verbruikt men bijvoorbeeld bij het wandelen met een snelheid van 5 km per uur 3.2 METS.

Een afname van de aerobe capaciteit door inactiviteit kan ertoe leiden dat de aerobe capaciteit

daalt beneden de drempelwaarde voor het verrichten van de algemene dagelijkse activiteiten.

Aangezien lichamelijke activiteit de aerobe capaciteit bevorderd zal hel daarmee tevens een

positief gevolg hebben voor de functionele status van ouderen (Buchner et al., L992).

Lichamelijke activiteit kan leiden tot een verhoging van de flexibiliteit, lenigheid en be-

weeglijkheid (Blumenthal et a1., 1989; Hopkins et a1., 1990; Huijsman et a1.,1994).

Het vetpercentage daalt en het lipidenprofiel kan verbeteren als gevolg van lichamelijke

activiteit: de HDl-cholesterol ratio kan toenemen en de LDl-cholesterol ratio kan afnemen

(Blumenthal et al., 1989; Shephard, 1990; Huijsman et al., 1994).

Er zljn sterke aanwijzingen dat lichamelijke activiteit kan leiden tot een verhoging van de

snelheid en van de balans (Buchner et a7., 1992; Huijsman et al., L994).

Lichamelijke activiteit wordt erkend als een zinvolle methode om de botdichtheid op peil te

houden (Kemper, 1990; Backx en Duursma, l99l; Gezondheidsraad, 1991; Hagberg, 1994;

Huijsman et al., 1,994). Die conclusie berust voornamelijk op onderzoek bij postmenopauzale

vrouwen (Rikti & Busch, 1990; Wagner & La Croix, 1992). Uit onderzoek dat werd verricht

bij oudere mannen blijkt dat ook bij hen een positieve invloed bestaat van lichamelijke

activiteit op de botdichtheid (Friindin et al., 1991; Blumenthal et al., 1989; Emery &

Blumenthal, 1992).
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Bij vrouwen zíjn er aanwijzingen dat lichamelijke activiteit kan leiden tot een vermindering

van het aantal heupfracturen.; bij mannen, die veel minder risico lopen, is dit niet aangetoond

(Cooper et al., 1988; Lau et al., 1988; Wickham et al., 1988; Huijsman et al., 1994).

Meer bewegen kan tevens bijdragen aan het langer zelfstandig houden van ouderen (Buijssen,

1987).

Een actieve leefstijl lijkt bij te dragen aan de kwaliteit van leven, omdat de mobiliteit en

lichamelijke onaftrankelijkÍreid langer gehandhaafd blijft (O'Brien en Vertinski, 1991; Van den

Homberg, 1995; Van Hell & Hopman-Rock, 1995).

Bewegen wordt daarom gezien als een effectief middel voor ouderen om een aantal van de

genoemde verouderingsprocessen tegen te gaan, de zelfstandigheid te stimuleren en de kwaliteit

van het leven te bevorderen. Bewegen kan tevens de chronische aandoeningen waarmee ouderen te

kampen hebben (zoals: hart- en vaatziekten, hypertensie, obesitas, diabetes mellitus type tr en

mogelijk osteoporose en depressie) voorkomen enlof positief bernvloeden (Kohl et al., 1988;

Harris, 1989; King et a1., 1991).

De grootste effecten van fysieke trainingsprogramma's worden gevonden in programma's met

aerobe oefeningen bij mensen die het minst fit zijn (Laerum & Laerum, 1982; Van Hell &

Hopman-Rock, 1995).

Chronische aandoeningen

Artrose

Lichamelijke activiteit in de vorm van specifieke bewegingsprogramma's (met name laag-intensieve

programma's in de vorrn van z\ryemmen, wandelen en fietsen) van artrose-patiënten zouden een rol

kunnen spelen bij het afremmen van degeneratieve processen, in het beperken van de subjectieve

klachten en in het vergroten van de functionele reserve (Coumans et a1., 1995a). Een andere

invalshoek is dat inactiviteit aanleiding kan geven tot een gewichtstoename en daarmee samen-

hangend een toename van de gewrichtsbelasting (Bunning & Materson, l99l; Silman & Hochberg,

1993). Sportbeoefening (submaximaal, gericht op het verbeteren van de VOr-max en ter verbetering

van de stabiliserende werking van de spiergroepen rond het aangedane gewricht) onder begeleiding

kan mogelijk een bijdrage leveren aan een gunstiger beloop van artrose.
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CVA

Er zijn aanwijzingen voor een omgekeerd verband tussen het vóórkomen van CVA (beroeÍe) en de

mate van lichamelijke activiteit in de vrije tijd (Paffenbarger et al., 1984; Wannamethee & Shaper,

1992; Kohl & Mc.Kenzie, 1,994). Uit onderzoek bij Italiaanse spoorwegwerkers werd een

omgekeerde U-vormige relatie gevonden tussen de incidentie van CVA en werkgerelateerde

lichamelijke inspanning. Degenen die inactief zijn en degenen die zware lichamelijke inspanning

verrichten op het werk hebben een twee keer zo hoog risico op het krijgen van CVA in

vergelijking tot degenen die matige lichamelijke inspanning verrichten op het werk (Menotti,

1985). Salonen et al. (1982) deden een onderzoek naar het voorkomen van CVA bij mannen en

vrouwen in Finland. Het relatieve risico op het krijgen van CVA was hoger bij mannen die op het

werk lichamelijk inactief waren vergeleken met hun lichamelijk actieve tegenhangers. Dit verband

werd bij mannen niet gevonden met betrekking tot het vrijetijds activiteitenpatroon. Bij vrouwen

die in de vrije tijd inactief v/aren was er een verhoging van het relatieve risico op het krijgen van

CVA in vergelijking tot hun lichamelijk actieve sexe genoten. Mogelijk bernvloedt lichamelijke

activiteit het risico op het ontstaan van CVA. Matige lichamelijke activiteit vsdaagt de bloeddruk

in rust en mogelijk ook de kans op het ontstaan van CVA. Hoog-intensieve lichamelijk activiteit

kan het risico op het ontstaan van CVA wellicht verhogen (Kohl & Mc.Kenzie, 1,994).

CAM

Effecten van lichamelijke activiteit op het voorkómen van CARA zijn niet gerapporteerd. Er is wel

veel onderzoek gedaan naar de rol van lichamelijk activiteit in het beloop van CARA (tertiaire

preventie). Bij volwassenen zijn bij goed-gecontroleerde interventiestudies uiteenlopende effecten

van inspanning op bronchiale hyperreactiviteit gevonden (Cyphra & Lemanske,1994).

Depressie

Er is mogelijk een positief verband tussen lichamelijke activiteit en een verlaging van een lichte tot

matige vonn van depressiviteit. Ondanks aanwijzingen dat er een dergelijk positieve relatie l|kt te

bestaan tussen lichamelijke activiteit en depressie, is het causale verband hiervan niet aangetoond

(Morgan, 1994). De gezondheidsverbeteringen ten gevolge van lichamelijke activiteit zijn het

grootst bij degenen die het meest depressief zijn in vergelijking tot minder depressieve individuen.

Verschillende onderzoeken tonen een lagere gezondheidswinst door hoog-intensieve fichamelijke

activiteit in vergelijking tot matig-intensieve vormen van lichamelijke activiteit (US Preventive

Services Task Force, 1996).
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Diabetes mellirus

Er bestaat waarschijnlijk een relatie tussen lichamelijke (in)activiteit en het vóórkomen van diabetes

mellitus type II (niet-insuline-afhankelijke diabetes mellinrs (MDDM)). Uit een prospectief

onderzoek van Manson et al. (1991) is gebleken dat lichamelijke inspanning het risico op NIDDM

bij gezonde mensen kan verkleinen. Dus als vorm van tertiaire preventie is lichaamsbeweging

belangrijk. Mensen met diabetes lopen een twee- tot drievoudig verhoogd risico op hart- en

vaataandoeningen (Leon et al., 1987) en hart- en vaataandoeningen zijn bij bijna de helft van de

mannelijke en eenderde van de vrouwelijke diabetespatiënten de uiteindelijke doodsoorzaak (Gudat

et al., 1994). Naast lichamelijke inactiviteit als een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van

hart- en vaataaÍldoeningen in het algemeen, is er bij diabetespatiënten nog een tweede aspect.

Lichamelijke inspanning kan bij diabetespatiënten tot een normalisatie van het bloedglucoseniveau

leiden (Giacca et al., 1994) en daarmee latere complicaties, waaronder vaataandoeningen, helpen

voorkomen.

Hart- en vaatziekten

Lichamelijke inactiviteit is een (onaftrankelijke) risicofactor voor het ontstaan van hart- en

vaatziekten (Paffenbarger et al., 1986; Berlin & Colditz, 1990; Bijnen, 1990; Morris et al., 1990;

Shaper & 'Wannamethee, 1991). Uit een meta-analyse van Powell et al. (1987) bleek dat er een

positief verband bestaat firssen lichamelijke activiteit en de preventie van hart- en vaatziekten. Ook

uit onderzoek van Berlin & Colditz (1990) bleek dit verband. Bij lichamelijk inactieve personen is

er vergeleken met lichamelijk actieve personen een bijna 2 maal zo gÍote kans op het ontstaan van

hart- en vaatziekten en daarmee is lichamelijke inactiviteit als risicofactor voor het ontstaan van

hart- en vaatziekten vergelijkbaar met hypertensie en hypercholesterolemie (Berns, 1995).

De beschermende werking van lichamelijke activiteit loopt deels via een positief effect op de

riscofactoren. Lichamelijke activiteit kan het plasma-lipiden en lipoproteïnenprofiel verbeteren; het

verhoogt de HDl-cholesterol ratio en het verlaagt het totaal cholesterol (Stefanick & Wood, 1994;

Berns, 1995). Bovendien kan lichamelijke activiteit bijdragen aan gewichtsreductie en er is een

negatief verband tussen lichamelijke activiteit en bloeddruk (Bouchard et al., 1994; Berns, 1995).

Hypertensie

Regelmatige duurtraining blijkt een gunstig effect te hebben op de bloeddruk bij mensen met een

verhoogde bloeddruk (Duncan et al., 1985; Hagberg, 1989; Hagberg, 1990).

Een tweetal prospectieve studies toonde aan dat er sprake is van een aanzienlijke daling (35Vo resp.

52Vo) van het risico op het ontwikkelen van hypertensie bij mensen met een actieve leefstijl in
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vergelijking met hun inactieve leeftijdsgenoten (Blair et al., 1984; Paffenbarger et al., 1983).

Uit onderzoek blijkt dat een matig intensief trainingsprogramma bij ouderen een groter effect heeft

met betrekking tot het verlagen van de systolische bloeddruk en een even grote verlaging van de

diastolische bloeddruk als een zwaaÍ trainingsprograrnma (Hagberg, 1989; Pescatello et at., 1991b;

Pescatello & DiPietro, 1993).

Osteoporose

Lichamelijke activiteit is nodig voor het onderhouden van de gezondheid van het bot. Door

lichamelijke activiteit wordt de opbouw van het bot gestimuleerd; de botmassa neemt eveneens af

door langdurige immobiliteit, lichamelijke inactiviteit of verblijf in een gewichtloze ruimte (Bruin,

1995a; Panush et al., 1994; Silman & Hochberg, 1993). De maximale botmassa wordt bereikt

tussen het 25-30ste levensjaar en is mede aftankelijk van de mate van lichamelijke activiteit in de

kinderjaren en adolescentie. Het Amsterdamse Groei Onderzoek toonde aan dat bij zowel mannen

als vrouwen de botmassa 8 tot LOVo dichter/sterker is bij degenen die veel aan bewegen hadden

gedaan dan bij inactieve personen. De mate van lichaamsbeweging blijkt zelfs effectiever te zljn

voor het vergroten van de botmassa dan het gehalte kalk in de voeding (Kemper, 1995).

Vanaf ongeveer het 30ste jaar vindt een langzame afname van de botmassa plaats. Bij vrouwen na

de menopauze vindt er een versterkte afname van botmassa plaats ten gevolge van hormonale

veranderingen.

In een aantal gecontroleerde studies is de rol van lichamelijke activiteit om osteoporose te voorko-

men onderzocht. Er bestaat algemene consensus dat door een toename van functionele belasting, de

botdichtheid toeneemt. De effecten van de meeste studies zijn gericht op de botdichtheid. Door drie

tot vijf keer in de week 30-60 minuten lichamelijk actief te zijn, kan de botdichtheid van de

onderarm toenemen (Silman & Hochberg, 1993). Door Blumenthal et al. (1991) werden

vergelijkbare resultaten gevonden. Uit een prospectief onderzoek is gebleken dat lichamelijke

activiteit bij vrouwen tijdens en na de menopauzn het botverlies slechts in beperkte mate kan

tegenhouden (Gezondheidsraad, 1991; Bouchard et al., 1994). Lichamelijke activiteit zou het

botverlies wel kunnen verminderen als in de latere post-menoparzale jaren de oestrogeenspiegel

zich stabiliseert @ruin, 1995a).In onderzoeken waarin lichamelijke activiteit in combinatie met een

hormonale behandeling worden toegepast, worden effecten op de botmassa gevonden. Bij zwem-

programma's in combinatie met hormonale behandeling werd door Orwell et al. (1989) een

toename van 47o van de lumbale botdichtheid gevonden. Notelovitz et al. (1991) onderzochten het

effect van een kracht of circuittrainingsprogramma toegevoegd aan een oestrogeen behandeling. Zd

vonden een grote toename van botdichtheid op de lage rug (oplopend tot 8,4Vo).
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Overgewicht/obesitas

Een beperking van de energetische opname via een dieet in combinatie met lichamelijke activiteit

is verreweg de meest effectieve wijze van gewichtsreductie (Blair, 1992). Personen die inactief zijn

lopen een groter risico om in gewicht toe te nemen dan personen die regelmatig actief zijn

(Rissanen et al., 1991; Williamsson et al, 1993).

Lichamelijke activiteit is geassocieerd met een meer gunstige vetverdeling (Seidell et al., 1991).

Onderzoek wijst erop dat regelmatige lichamelijke inspanning vooral invloed heeft op de vetmassa

die zich op de onderbuik (de romp) bevindt. Dat mannen meer in gewicht af,nemen ten gevolge van

lichamelijke activiteit hangt samen met onder meer het verschil in energie-inname tussen mannen

en vrouwen, de respons van de stofwisseling en de grotere proportie abdominale vet bij mannen

(Bems, 1995).

Reumatoïde Artritis (M)

Leefstijlfactoren (lichamelijk activiteit en voeding) lijken het beloop van RA te beïnvloeden (Bruin,

1994a). RA patiënten hebben vaak vele functionele beperkingen, die in een afname van de

spierkracht en aerobe capaciteit tot uiting kunnen komen @anush et al., 1994). De effecten van

kracht en aerobe oefenprogramma's zijn groter blj RA in vergelijking met andere reumatische

aandoeningen, zoals artrose en de ziekÍe van Bechterew. Of dit iets zegÍ over het

bewegingsprogramma of over de beperkte fysieke status van RA patiënten voor de training is niet

duidelijk. In een aantal onderzoeken worden positieve effecten gevonden van lichamelijke activiteit

in de vorm van bewegingstherapie (aerobe dansprogramma's, ergometer-trainingen) op het functio-

neren van patiënten met RA in het dagelijkse leven (Perlman et al., 1987; Perlman et al., 1990;

Gerber, 1990).

Rugklachten

Uit onderzoek van Silman & Hochberg (1993) blijkt dat een hoog lichamelijke activiteiten niveau

de kans op het ontstÍurn van rugklachten kan verkleinen. Er zijn vrijwel geen gerandomiseerde

onderzoeken uitgevoerd waarbij sportdeelname is vergeleken met niet-sportdeelname bij patiënten

met chronische rugklachten. De meeste onderzoeken zijn gericht op de effectiviteit van

oefentherapie bij chronische rugklachten.
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Ziekte van Parkinson

Aangezien stoornissen in de motoriek tot de meest kenmerkende verschijnselen horen, ligt aandacht

voor lichamelijke activiteit bU de behandeling voor de hand. ïVanneer de ziekte eenmaal aanwezig

is, lijkt lichaamsbeweging een gunstig effect te hebben op het overlijdensrisico van Parkinson-

patiënten (Kuroda et al., 1992). De plausibiliteit van dit verband ligt o.a. in het feit dat ongevallen

als gevolg van stoornissen in de motoriek vaak de directe aanleiding voor overlijden zijn; door een

aangepast bewegingsprogramma kan mogelijk dit overlijdensrisico worden verkleind.

Gehandicapten

Het effect van lichamelijke activiteit uit zich per individuele handicap op een verschillende wiljzc,.

De positieve effecten van sport worden bij iedere handicap op een specifieke wijze bereikt en uiten

zich op een specifieke wljze. Hieronder wordt een overzicht gegeven van een aantal meer algemene

effecten van bewegen van toepassing op nagenoeg alle handicapgroepen:

De belangrijkste waarde van sport en bewegen voor gehandicapten is plezier in bewegen, plezier in

wedijver en tevredenheid die men krijgt van het deelnemen aan het sporten en bewegen.

Daarnaast kan bewegen ook lichamelijke effecten hebben (Klapwijk, 1987):

- Een verbetering van het spierweefsel. Deelname aan een 100 meter rolstoelwedstrijd kan

bijvoorbeeld de schouderspieren en de rugspieren verbeteren. Door de verbetering van de spieren

wordt de beweeglijkheid verbeterd en worden de ADl-activiteiten gestimuleerd ten gunste van de

zelfredzaarnheid.

- De coördinatie van de spiergroepen kan worden verbeterd. Vooral deelname aan balspelen heeft

een verbetering van de coördinatie tot gevolg.

- De balans kan worden gestimuleerd.

- Lichamelijke achteruitgang die plaatsvindt bij gehandicapten kan worden tegengegaan. Iemand in

een rolstoel kan bijvoorbeeld §fosis ontwikkelen, dat kan worden voorkomen door deelname aan

bewegingsactiviteiten: zwemmen is daarvoor een goede bewegingsvorm. Zwemmen kan tevens de

angst voor het ontstaan van botfracturen rond gewrichten in positieve zin beinvloeden.

- Deelname aan bewegingsactiviteiten heeft een positieve invloed op het psychologisch welzijn van

de gehandicapten. Het geeft zelfuertrouwen en daarmee bernvloedt het de kwaliteit van leven.
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5. DE GEKOZEN DEELGEBIEDEN

5.1 Inleiding

Er is in het kader van het programma "Gezond en veilig bewegen voor ouderen, chronische zieken

en gehandicapten" gekozen voor een aantal deelgebieden.

1. Bevordering van laag-intensieve lichamelijke activiteit

Uit onderzoek blijkt er een dosis-respons relatie te bestaan tussen lichamelijke activiteit en

gezondheid, waarbij er een matige gezondheidswinst plaatsvindt bij een lage energieverbruik (150-

500 kcaVweek; Paffenbarger et al., 1984; Paffenbarger et al., 1986) en er bij een hogere

bewegingsintensiteit een hogere gezondheidswinst optreedt tot een bepaald optimum. Dat optimum

ligt bij een bewegingsintensiteit van ongeveer 2000 kcaUweek (Paffenbarger et al., 1986). Een

beperkte toename van lichamelijke activiteit bij een lichamelijk inactieve populatie lijkt verband te

houden met de grootste gezondheidswinst.

Tot voor kort ging men ervan uit dat voor een verbetering van het cardiovasculaire fitheid

lichamelijke activiteit een minimale aerobe intensiteit behoeft, dat de lichamelijk activiteit een

minimale tijdsduur behoort te hebben en dat er een minimaal aantal bewegingsactiviteiten per week

noodzakelijk is. Er is aanbevolen om regelmatig 3-5 maal per week deel te nemen aan

bewegingsactiviteiten met een duur van 2G60 minuten met een VOr-max van meer dan 50Vo (te

vergelijken met minimaal TOVo van de maximale hartslag); er moest bovendien gebruik worden

gemaakt van dynamische bewegingsvormen waarbij grote spiergroepen betrokken zijn (waaronder

hardlopen, fietsen, ztir'enunen, roeien) (ACSM, 1990, Fletcher et al., 1992, Ruwaard et a1., 1993).

Men gaat er dan van uit dat een verbetering van de cardiovasculaire fitheid voorwaarde is voor een

gezondheidseffect van bewegingsactiviteiten.

Diverse studies duiden aan dat de drempel van intensiteit met betrekking tot de verbetering van

cardiovasculaire fitheid lager kan zijn dan tot nu toe werd aÍrngenomen en dat lichamelijke

activiteiten als wandelen, traplopen en tuinieren een substantiële gezondheidswinst te weeg brengen

(Paffenbarger et al., 1978; Magnus et a1., 1979; LaPorte et al., 1985; Haskell et al., 1985;

Paffenbarger et al., 1986; Foster et al., 1989; Kallinen en Markku, 1995). Bovendien kan

lichamelijke activiteit met een hoge intensiteit beter niet worden aangeraden aan degenen die een

verhoogd risico hebben op het krijgen van blessures en complicaties aan het hart- en vaatstelsel als
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gevolg van hoog-intensief bewegen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat voor een aantal specifieke groepen, vooral ouderen en

mensen met een lage fitheidsniveau, lichamelijke activiteiten met een lage intensiteit een

substantieel cardiovasculaire fitheidstoename kan realiseren (Haskell et al., 1985; Wenger, 1986).

Personen die deelnemen aan lichamelijke activiteiten met een lage intensiteit hebben niet alleen een

gezondheidswinst in termen van de cardiovasculaire fitheid, echter zij profiteren ook van andere

gezondheidsaspecten zoals een toename in kracht en lenigheid (hetgeen mogelijk verband houdt

met een verlaging van het risico op vallen bij kwetsbare ouderen), een toename in de botdichtheid

en een toename in de stemming (US Preventive Services Task Force, 1996).

De gezondheidswinst van een toename in lichamelijke activiteitenpatroon moet worden afgewogen

tegen de negatieve aspecten van bewegen zoals blessures/aandoeningen en plotse dood. Om meer

inzicht te krijgen in effecten van lichamelijke activiteit met een lage intensiteit, wordt hier nader op

ingegaan in Hoofdstuk 5.2.

2. Bevordering van lichaamsbeweging en verbetering van de externe mobiliteit door middel van

voortbeweging met behulp van eigen lichaamskracht

Terwijl voor de gehele Nederlandse populatie het gevaar van bewegingsarmoede bestaat, lijkt het er

op dat dit met toenemende leeftijd nog groter wordt. Gegevens over de mobiliteit van ouderen zijn

nogal eenzijdig en schaars. Uit CBS-cijfers (1994) blijkt dat zowel het aantal verplaatsingen

(gerangschikt naar motief), als het aantal afgelegde kilometers afneemt met de leeftijd. Dit geldt

voor beide seksen. Uit dezelfde statistieken blijkt verder dat vrouwen over de hele linie minder

bewegen dan mannen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat 20 tot 50Vo van de mensen boven

de 55 jaar in enige mate bewegingsklachten heeft (De Witte et a1., 1993). Voor een groot deel gaat

het hierbij om loopstoornissen. Bij mensen ouder dan 65 jaar zou zelfs ongeveer de helft van alle

voorkomende stoornissen bestaan uit loopstoornissen. ln een onderzoek bij 81 ouderen tussen 67 en

75 jaar gaf 5O7o aan 'regelmatig problemen te hebben met lopen'.

De precieze cijfers variëren per onderzoek, door verschillen in definitie en onderzoeksmethode,

maar een paar conclusies zijn duidetjk (De Witte et al., 1993):

- mobiliteitsbeperkingen komen veel voor bij ouderen, en de prevalentie stijgt sterk met de

leeftijd;

- deze mobiliteitsbeperkingen worden voor het grootste deel veroorzaakt door loopstoomissen,

ten gevolge yan zeeÍ verschillende ziekten en aandoeningen.
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Uit onderzoek blijkt dat wandelen en fietsen de meest populaire bewegingsvorïnen te zijn.

Bovendien zijn wandelen en fietsen vonnen van bewegen die relatief makkelijk in een actieve

leefstijl op te nemen en tevens een goedkope manier van voortbewegen.

Bewegingsarmoede (en verlaging van de mobiliteit) kan leiden tot vermindering van sociale

contacten en isolatie. Meer lichamelijke activiteit kan een bijdrage leveren aan het langer

zelfstandig houden van ouderen (Buijssen, 1987; Hopman-Rock, 1995). Kempen (1990) noemt

'meer en beter beweg en' ééít van de determinanten om een hulpvraag voor thuiszorg te voorkomen

of uit te stellen.

In Hoofdstuk 5.3 zal worden ingegaan op de externe mobiliteit door middel van voortbeweging met

behulp van eigen spierkracht. Tevens wordt een aantal wijzen van voortbewegen met behulp van

eigen spierkracht, zoals wandelen en fietsen, nader uitgewerkt.

3. De bevordering van beoefening van reguliere sport

Sportbeoefening draagt bij aan de participatie en integratie van grote groepen van de bevolking in

de samenleving. Tevens is sport een factor van betekenis voor de gezondheid en vitaliteit van de

bevolking (Ministerie van YVYS, 1994). Vroeger werd altijd aan ouderen, gehandicapten en

chronisch zieken het advies gegeven het wat sport betreft rustig aan te doen. Tegenwoordig is veel

meer bekend over de relatie tussen sport en diverse aandoeningen en wordt er juist gestimuleerd

dat mensen aan sport deelnemen.

Vanuit het oogpunt van sportstimulering is het van belang dat er een landelijke, regionale en lokale

structuur is van sportverenigingen. Er zijn ruim 30.000 sportverenigingen in ons land. Tevens

bestaan er reeds diverse andere sportkaders: zoals recreatiesport, fitness-sport, avontuursporten enz.

Het reguliere sportcircuit is een bestaand netwerk waar inactieve individuen eenvoudig in kunnen

stromen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er de laatste jaren sprake is van een toename van

deelname aan georganiseerde sport, een belangrijk deel van de reguliere sport. Bij de algemene

bevolking is dit in de periode 1987 tot 1992 gestegen van 32Vo ;lraar 427o (Schmikli et al., 1995).

In Nederland zijn meer dan 7,5 miljoen mensen regelmatig met sport bezig (Ministerie van VVVS,

1994). Bij de categorie ouderen blijft er echter evenals voorheen sprake van een afrtame van

sportdeelname. Met betrek&ing tot de categorieën gehandicapten en chronisch zieken zijn weinig

gegevens beschikbaar op dit terrein.
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5.2 Laag intensieve lichamelijke activiteit

De intensiteit van bewegen kan zowel in absolute termen als in relatieve termen worden uitgedrukt.

De absolute intensiteit, dikwijls uitgedrukt in kilocalorieën, wordt dikwijls gebruikt om

participanten in te kunnen delen bij werkgerelateerde- en epidemiologische studies. Tegenwoordig

wordt de intensiteit vaak uitgednrkt in METs (een veelvoud van de ruststofwisseling), waardoor de

verschillen tussen personen niet (mede) worden bepaald door het lichaamsgewicht. De relatieve

intensiteit wordt uitgedrukt in een percentage van het maximale zuurstofopname veÍmogen (VOr-

max) of van de maximale hartslag (220 slagen minus de leeftijd).

In de literatuur is er geen eenduidigheid over de begrippen lichte intensiteit, matige intensiteit en

zwaÍe intensiteit. ln deze studie houden we de intensiteitsmaten aan die in Bouchard et al. (1994)

worden aangeduid. Er wordt een onderscheid gemaakt in rust ('sedentary'), lichte intensiteit

('light'), redelijk lichte intensiteit ('fairly light'), matige intensiteit ('moderate') en hoge intensteit

('heavy', 'maximal').

In tabel 5.1 worden de maten uitgewerkt voor de verschillende maten en per leeftijdscategorie

(zowel in VOr-max als in MET).

Tabel 5.1 Uitdrukking van versdrillende maten van intensiteit van lÍdlamelijke activiteiten in de wije litl in relatie lot de leeftijd.

maat van

intensiteit

relalieve intensiteil
(7o VO2-max)

absolute inlensiteit (MET) absolute intensiteit (MEï absolute intensiteit (MET)

rusi < 10

tiót < 50

matig <70

hoog > 70

jeugd

1.0

< 6.5

< 9.0

> 9.0

middelbare heftiid

1.0

< 5.0

<7.0

>7.0

ouderen

'1.0

< 3.5

< 5.0

> 5.0

In het kader van deze inventarisatie is ervoor gekozen om het onderscheid te maken tussen rust,

lichte intensiteit, matige intensiteit en hoge intensiteit. De grens wordt derhalve gelegd bij een

inspanning van (relatief) <50Vo van de VOr-max, hetgeen overeenkomt met circa 60Vo van de

maximale hartfrequentie. 'Wanneer er echter in de literatuur wordt gesproken over inspanningen met

een lage intensiteit die echter boven de door ons gestelde waarde komt, zal dit wel worden

meegenomen in ons overzicht, met vermelding van de discrepantie.

Er is over de hele linie een beperkte hoeveelheid literatuur voor handen. Harde bewijzen voor de

gezondheidswinst is schaars. Dit heeft vooral te maken met het feit dat onderzoek zich vooral heeft
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geconcentreerd op matig- tot zwaar-intensief bewegen (boven de trainingsdrempel van 5O7o YOr-

max en 607o van de maximale hartslag). Echter de aanwijzing van het gezondheidsbelang van

minder inspannend bewegen neemt toe en ook de aanbevelingen zijn derhalve Íumgepast en zullen

mogelijk verder worden aangepast richting lagere intensieve bewegingsvonnen.

De Nederlandse Hartstichting heeft in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sport en

Gezondheid (MSG) de Fitwijzer ontwikkeld. Dit instrument geeft van een verscheidenheid aan

bewegingsactiviteiten de intensiteit weer in kilocalorieën. Een overzicht van de inhoud van de

Fitwijzer is opgenomen in Bijlage 6.

Er wordt een overzicht gegeven van de gezondheidswinst van laag-intensief bewegen. In eerste

instantie wordt de gezondheidswinst geldend voor alle doelgroepen vermeld, daarna gebeurt dat per

specifieke doelgroep. Het onderhavige overzicht pretendeert geen totaal overzicht te zijn op dit

terrein, echter het betreft een eerste inventarisatie. Gezien het toegenomen belang dat wordt gehecht

aan vorÍnen van laag-intensief bewegen, kan worden verwacht dat het overzicht aanzienlijk

uitgebreid zal worden de komende jaren. In tabel 5.2. resp. tabel 5.3 worden vervolgens

overzichten gegeven van de belangrijkste effectonderzoeken me betrekking tot laag-intensief

bewegen voor ouderen resp. chronisch zieken.

Algemeen

Lipidenprofiel

Met betrekking tot het effect vs1 laag-intensieve lichamelijke activiteit is er geen eenduidigheid in

de literatuur. Uit onderzoek van Reaven et al. (1990) blijkt dat er een verband bestaat tussen zwaÍe

lichamelijke activiteit en een verhoging van de HDl-cholesterol ratio en een verlaging van het

triglyceride niveau bij mannen in vergelijking tot lichte lichamelijke activiteit en inactiviteit. Seals

et al. (1984) hebben onderzocht wat het verband is tussen een training van lage intensiteit (607o

maximale hartslag, hetgeen door de auteurs als laag wordt beschouwd) en van hoge intensiteit

(907o van de maximale hartslag) op plasmalipide en lipoproteihen .bij ouderen. Alleen bij de

training van hoge intensiteit was er sprake van een verhoging varr de HDl-cholesterol ratio en een

verlaging van de totale HDl-cholesterol ratio, triglyceriden en lichaamsgewicht.

Regelmatig wandelen - zowel laag- als matig intensief - zou belangrijke cardiovasculaire

gezondheidswinst hebben. Regelmatig wandelen kan - ongeacht de intensiteit - mogelijk de IIDL-

cholesterol ratio verhogen tot een maximum van 6Vo. Een stijging van de HDl-cholesterol ratio

met 6Vo betekent een daling van het risico op hart- en vaatziekten met lSVo (Duncan, 1991b).

26



TNO rapport

PG 96.041

Bloeddruk

Een recente meta-analyse van 25 longitudinale studies heeft aangetoond dat aerobe inspanning

zowel de systolische als de diastolische bloeddruk van mensen met hypertensie verlaagt. De

verlaging was gemiddeld 10.8 resp. 8.2 mm Hg. Interessant detail bij dit onderzoek is dat

lichamelijke inspanning met een lage intensiteit even effectief bleek te zijn in het verlagen van de

bloeddruk en vaak zelfs effectiever dan inspanning met een hoge intensiteit (Duncan et al., 1991a).

De American College of Sports Medicine heeft in een 'Position Stand met betrekking tot

lichamelijke activiteit, lichamelijke fitheid en hypertensie' aangegeven dat laag intensief

lichamelijke activiteit vanaf 407o YO.r-max de bloeddruk evenveel verlaagt als activiteit van hogere

intensiteit, hetgeen van belang is bij specifieke groepen mensen met hypertensie (ACSM, 1993).

Uit onderzoek van Hagberg et al. (1989) bij ouderen (60-69 jaar) met hypertensie blijkt dat

lichamelijke activiteit met een intensiteit vaa 53Vo VOr-max (door de auteurs als laag-intensief

beschouwd) zowel de diastolische als de systolische bloeddruk meer verlaagt dan lichamelijke

activiteit met een hogere intensiteit.

P sycholo gis che aspecten

Voor inactieve mensen, ouderen en mensen met psychiatrische klachten heeft lichamelijke activiteit

met een lage intensiteit belangrijke psychologische gezondheidswinst. Diverse onderzoeken hebben

aangetoond dat lichamelijke activiteit met een lage intensiteit de geestelijke gezondheid bevordert.

Tevens werd Íumgetoond dat laa;g intensieve bewegingsprogramma's in combinatie met

gedragstherapie effectiever zrjn in de behandeling van depressie dan gedragstherapie alleen

(Weyerer & Kupfer, 1994).

Ouderen

De American College of Sports Medicine heeft in 1990 gesteld dat een gezondheidswinst door

training al kan worden bereikt via een programma van lichte tot matige lichamelijke activiteit, dat

niet per se hoeft te leiden tot een vooruitgang in VOr-max. Daar vooral ouderen een toegenomen

risico hebben op het oplopen van aandoeningen Íum het spier-pees stelsel en Íum het

cardiovasculaire systeem, is dit vooral voor deze categorie een belangrijke aanbeveling @ollock et

al., l99l Pescatello & DiPietro, 1993). 'Wandelen is een ideale bewegingsvorÍn voor ouderen. Het

is gewichtsdragend, er worden verschillende grote spiergroepen gebruikt en het kan in een lage en

matige intensiteit plaatsvinden (Harris, 1 989).

De meeste bewegingsprogramma's voor ouderen benadruklcen het aspect fitheid, terwijl het behoud
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van functionele capaciteiten en de bevordering van de kwaliteit van het leven zeker zo belangrdk

zijn. De aanbevelingen van de ACSM met betrekking tot frequentie, duur, intensiteit en vonn van

bewegingsactiviteit voor gezonde volwassenen zijn ook toepasbÍur voor ouderen. Het verschil in

bewegingsadvies voor ouderen heeft betrekking op de toepassing ervan. Ouderen zijn meer

kwetsbaar en hebben meer medisch fysiologische beperkingen dan de overige volwassenen en

daarom dient de intensiteit lager te zijn en de trainingsfrequentie en -duur korter te zijn. De

bewegingsvornen dienen geen high-impact bewegingen te bevatten en geen . zware

statische/dynamische tilbewegingen. De trainingsopbouw dient geleidelijker plaats te vinden. De

aanbevolen hartfrequentie dient minimaal 40Vo van de maximale hartfrequentie te zijn. Vanwege

het belang van spierkracht en botdichtheid wordt een trainingsprogramma aanbevolen waarbij

krachttraining van de grote spiergroepen plaatsvindt (Pollock et al., lg94).

De dosis-respons relatie wordt gekarakteriseerd door (a) een drempel waar beneden er van

gezondheidswinst geen sprake is, (b) een marge waarbinnen er sprake is van een toenemend

gezondheidseffect en (c) een plafond waarbij er geen verdere gezondheidswinst ontstaat en waarbij

er sprake is van een toenemende gezondheidsschade.

Deze dosis-respons relatie is verschillend tussen jongeren en ouderen. Met toenemende leeftijd

wordt de marge tussen de effectieve hoeveelheid lichaamsbeweging en de schadelijke hoeveelheid

lichaamsbeweging smaller, waardoor ouderen als risico-groep moeten worden beschouwd, wa:rvoor

voorzichtigheid moet worden betracht bij het aanbevelen van de hoeveelheid lichaamsbeweging

(Bouchard et a7., 1994; Kallinen & Marku, 1995) (Figuur 5.1).

Figuur 5.1 De hypohelische dosis-respons relatie tussen bewegen en gezondheid voor de algemene bevolking (lhks) en ouderen (rechts). De
veilige gezondheidsmarge is smaller bij ouderen, gebaseerd op de ridt[Ínen van de AÍreÍican College oÍ Spotu Medicine en artikelen
van Pollock et al. (1994) en Haskell (í994). De veilige herapeutisdre marge is bij ouderen smaller, vooral bil lichamelilke activiteil met
een hoge intensiteit (Kallinen & Marku, 1995).
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Kracht, lenigheid en balans

Onderzoek van Brown & Holloszy (1991) toonde aan dat licht intensieve krachttraining van 12

weken een verbetering kan bewerkstelligen van de kracht, de balans en de tenigheid bij gezonde

ouderen. Interessant aspect van het onderzoek van Brown & Holloszy is dat de oefeningen die

werden uitgevoerd laag-intensief zijn, geen gebruik maakten van allerlei apparaten en in principe

thuis konden worden uitgevoerd (Brown & Holloszy,l99l)-

Uit een onderzoek van Mills (L994) bij inactieve ouderen bleek dat degenen die gedurende acht

weken deelnamen aan een laag-intensief aerobe training (stretchen en krachttraining) hun lenigheid

verbeterden.

VOr-max

Foster et al. (1989) onderzochten de effecten van lichte en matige tichamelijke activiteiten bij een

populatie gezonde ouderen. Uit dit onderzoek bleek dat er bij zowel de lichte intensiteit (407o W-
max) als bij de matige intensiteit (=60Vo FF-max) sprake was van een toename van de VOr-max

(resp. l2,6Vo en I5,4Vo). Er was tussen de beide intensiteiten geen significant verschil

waarneembaar, hetgeen aanduidt dat bewegen met een lichte intensiteit een reële optie lijkt om de

gezondheid te stimuleren bij gezonde ouderen. Gezien het gebrek aan eenduidigheid op dit terrein

is meer onderzoek naar de mogelijk positieve invloed van laag-intensief bewegen bij ouderen op de

VOr-max gerndiceerd.

Botdichtheid

De botdichtheid neemt vanaf het 30e jaar met toenemende leeftijd af. Met betrekking tot de

effecten van lichamelijke activiteit van verschillende intensiteit op de botdichtheid is er nog geen

eenduidigheid. Er zíjn aarwijzingen dat lichamelijke activiteit met een lage intensiteit bij ouderen

ook gezondheidswinst blijkt te hebben met betrekking tot een verhoging van de botmassa (Friindin

et al., 1991).

Gewicht, blo eddruk en hartfrequentie

Emes (1979) deed een onderzoek naar de effecten van een licht-intensief trainingsprogramma (3

maal in de week gedurende 45 minuten trainen, gedurende 12 weken; de training bestond uit een

serie gymnastiekoefeningen gericht op het gehele lichaam) op het gewicht, bloeddruk en hartslag

bij ouderen (gemiddelde leeftijd was 70 jaar). Het progÍunma had op alle drie componenten een

significant effect: het gewicht nam af (bij mannen meer dan bij vrouwen), zowel de rust- als de

trainingshartfrequentie als de bloeddruk namen af.
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TNO-PG heeft het programma Goed Oud Worden ontwikkeld (Van Hell & Hopman-Rock, 1995).

Goed Oud Worden bestaat onder meer uit een Amerikaans bewegingsprogramma (SMILE = So

Much Improvement with a Little Exercise), speciaal ontwikkeld voor ouderen door prof Hickey van

de University of Michigan en in Nederland uitgevoerd onder leiding van een leider MBvO. Het is

een bewegingsprogramma met laag-intensieve bewegingsactiviteiten. Er zijn aanwijzingen dat de

Quetelet-index (een maat voor overgewicht, een belangrijke risicofactor voor chronische ziekten)

afneemt. Bij vrouwen bleek dit een significant effect te zijn. Ook bleek bij vrouwen het glucose-

gehalte in het bloed te zijn gedaald. Er werd geen duidelijke effect van het progftrrnma

gerapporteerd op het hemoglobine gehalte en de HDl-cholesterol ratio. Bij de groep die van te

voren het minst actief was (minder dan drie uur lichamelijke activiteiten per week), is na afloop

van het programma een lagere systolische bloeddruk geconstateerd (t.o.v. de controlegroep die

verhoogd was) (zie ook Hoofdstuk 6.1.).

Toekomstig onderzoek dient zich te richten op de invloed van vorÍn, intensiteit, duur en frequentie

in relatie tot de effecten van lichamelijke activiteit op het lichamelijk functioneren van ouderen.

Tevens moet aandacht worden gericht op een blijvende bewegingsdeelname. Ook moet onderzoek

worden gedaan naar de relatie hrssen bewegingsintensiteit en het voorkomen van sport- en

bewegingsaandoeningen (Buchner et al., 1992).

Chronisch zieken

CARA

Bewegingsprogramma's van drie maal per week één tot twee uur laag-intensief bewegen zijn

succesvol geweest in het verbeteren van het lichamelijk functioneren van CARA-patiënten (Belman,

1993). Garfïnkel (L992) heeft gepostuleerd dat er bij astma-patiënten vaak een vicieuze cirkel

optreedt, met name indien geen adequate (medicamenteuze) behandeling heeft plaatsgevonden. Als

gevolg van de ademnood die daardoor optreedt bij gematigde inspanning, wordt ter vermijding

hiervan steeds een lager inspanningsniveau geprefereerd.

CVA

Lichte tot matig intensieve lichamelijke activiteit (507o VOr-max) hebben mogelijk een

beschermende werking bij coronaire hartziekten en CVA (Fletcher, 1994). Nader onderzoek op dit

terrein is gewenst.
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Diabetes-mellitus

Er zijn beperkingen aan met name de intensiteit van inspanning voor diabetes-patiënten, gezien o.a.

het risico op keto-acidose en een verhoogd risico dat ze hebben op hartritme-stoornissen, die vaker

voorkomen bij zware lichamelijke inspanning. Ook het feit dat meer dan 80Vo var, type II patiënten

leidt aan overgewicht en de meeste diabetespatiënten een hogere leeftijd hebben (piek in incidentie

tussen 60 en 70 jaar) brengt beperkingen met zich mee. Het verrichten van lichamelijke activiteiten

met een lage intensiteit heeft bovendien het voordeel dat het makkelijker vol te houden is, goed

getolereerd wordt en toch bij mensen met een overwegend inactieve leefstijl voor een duidelijke

verlaging van het gezondheidsrisico kan zorgen.

Hart- en vaatziekten (CHZ)

Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat het risico op CÍlZ al verlaagd wordt bij een totaal

energieverbruik van 500 Kcal per week (Paffenbarger et a1., 1986). Onderzoeken van Leon et al.

(1987) en Slattery et al. (1989) duiden erop dat een maximale bescherming in relatie tot CÍ12

wordt bereikt bij een wekelijks energieverbruik van >1000 kcal in de vrije tijd. Tevens blijkt dat

regelmatige lichte tot matige lichamelijke activiteit meer bescherming biedt tegen CllZ dan kortere

perioden van zrryare inspanning. Als lichte bewegingsactiviteiten worden beschouwd: wandelen,

zeilen, tuinieren, bowlen. Matige lichamelijke inspanning zljn o.a. stijldansen, softbal, golf en

schilderen van een huis (Slattery et al., 1989).

Fysieke revalidatie programma's met een lage intensiteit voor ouderen met CHZ kunnen

lichamelijke capaciteit en uithoudingsvennogen verbeteren en bovendien kan een actieve leefstijl

worden bevorderd en daarmee wordt de mobiliteit en de zelfstandigheid bevorderd (Wenger,1994).

Mensen met hart- en vaatziekten in Limburg lannnen deelnemen aan een wekelijks

bewegingsprogramma in zwembaden dat gecoördineerd wordt door Symbiose (voorheen het

Provinciaal Steunpunt Bewegingsactiviteiten in de Gezondheidszorg (PSBG)). De

bewegingsactiviteiten zijn aanmerkelijk hoger van intensiteit dan de activiteiten van het dagelijks

leven, echter relatief laag en te kort van duur om fysiologisch meetbare effecten te realiseren.

Uit onderzoek bleek dat de gemiddelde hartslag 95 slagen per minuut bedroeg bij een gemiddelde

leeftijd van de deelnemers van 60 jaar. De deelnemers wa.ren tevreden met het programma en ze

voelden zich er gezond bd. Het succes van het programma wordt onderstreept door de hoge

(blijvende) deelname. De deelnemers hebben zelf veel vrijheid bij de inwlling van het programma

en dit wordt beschouwd als een belangrijke oorzaak van het succes van het programma. Er wordt
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daarom aanbevolen om ook aandacht te besteden aan aantrekkelijkheid van bewegingsprogramma's

in plaats van aan de puur fysieke gezondheidsaspecten (Verstappen et al., 1993).

Tabel 5.2 Ovezicht van elfectondezoeken met de gebruikte maten van intensiteil en de eÍfecten met betrekking tot de categorie ouderen:

auteur, iaartal, doelgroep (vorm, intensiteit, duur) en eÍfecten.

auteur, jaartal doelgroep (vorm, intensileit, duur)
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Emes

1 979

Seals et al.

1984

Fosler et al,

1 989

Hagberg et al.

1989

Brown & Holloszy

1 991

Fràndin et al.

1 991

Duncan

1991b

Posner et al.

1 992

Pollock el al.

1994

Van Hell & Hopman-Bock

1995

ouderen (gem 70 jaar):

gymnasliek oeíeningen,

3 keer/week, 12 weken,

lichte iniensiteit

gezonde ouderen:

wandelen,

3 keerAreek,6 maanden,

lidlte intensiteit
(Hí=107 sl/min)

gezonde ouderen:

lióte intensiteit
(--40% HF-nnx versus

matige intensiteit
(=60% FF-max)

ouderen:

lidlle intensiteit
(=53% VQ-max)

inaclieve ouderen:

1 uur/dag,5 dagen/week,3 maanden,

laag-intensiel oefenprogramma

ouderen (70+):

wandelen,

minimaal 30 min/dag

gezonde ouderen:

wandelen,

laag-intensieÍ

hoog-intensieÍ

gezonde ouderen:

fiets€rgometer,

3 xAileek,4 mnd,

lidte intensiteit

F4i1oHl-raxl
HÍ=115 sUmin)

ouderen:

lidtle intensiteit
(40€0% HF mu)

ouderen:

lióte intensiteit

J gewictrt

J uloeddrur

J hartslag

t Vor-max (127")

t Vor-max (12,6 %)

t Vor{ax (15,4ol.)

J diast BD 11 mm Hg

J syst BD 20 mm Hg

1 kracht

t balans

t lenigheid

1 botdichtheid

J trigliceriden conc.

mannen:

l longvolume

t HDLdrole§erol ratio

l HDLdlolesterol ratio

-TVOr-max (8,57d

t functionele capaciteil

l kwaliteit van leven

vrouw€n:

J Quetelet

J gtucosegehalte

bij minst ac'tieven:

J systolische bloeddruk
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T&el 5.3 ovezicht van etlectondezoeken met de gebruikte maten van intensiteit en de eÍíecten met betrekking tot de categorieën chronisch

zieken: auteur, jaarlal, doelgroep (vorm, intensiteit, duufl en elíecten.

auteur, laartal doelgroep (vorm, intensiteit, duur)
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PaÍíenbarger et al.

1978, Í986

Magnus et al.

1 979

Blumenhal et al.

1 989

Slattery et al.

1 989

Fletcher

Í994

ctl'z
5 rappen ldimmen/dag

5 huizen blold<en wandelerVdag

>500 kcalAreek

2([0 kcalAreek

cHz
wandden, Íieben, tuinieÍen

laag-int <4 uurArk

matig-int &7 uurArk

hoogint > 7 uurArk

cHz
wandelen{oggen

SxAreek 12 weken:

lage intensiteit

(=<40Y0 VOr-max) versus

hoge intariteit
(=6$750ó VQ+nax)

ctL
minimaal 1000 kcalr\veek

CHZ, CVA

licht+matig intensief

J cHz (2s%)

J cHz (64%)

J CHZ onaÍhankelijk van aantal

uren, aft van regelmaat

beide groepen:

Ï HDL

l vq+nax

maximale bescherming CHZ

5.3 Voortbewegen door middel yan eigen spierkracht

Alsemeen

Wandelen

Het wordt in steeds bredere kring geaccepteerd dat laag- en matig-intensieve bewegingsvoÍmen

zoals wandelen, veel dezelfde gezondheidsbeschemrende effecten vertonen als hoog-intensieve

bewegingsvonnen (Rippe et al., 1988; Duncan et al., 1991a; Siegel et al., 1995).

Wandelen heeft een aantal voordelen vanuit epidemiologisch perspectief; wandelen wordt over het

algemeen gezien als de meest populaire vorm van lichamelijke activiteit (Stephens et a1., 1985;

Siegel et al., 1995). In ons land worden vanuit het eigen huis jaarlijks zestig miljoen wandelingen

van twee uur of langer gemaakt en nog eens ruim 2,7 miljoen vanuit een verblijSlaats elders in het

land (De Raad, 1996). Bovendien wordt wandelen als lichamelijke activiteit evenveel beoefend

door mensen met een lagere economische status als bij degenen met een hogere economische

status. Dit is vooral van belaqg omdat mensen uit lagere economische lagen van de bevolking in

het algemeen minder lichamelijk actief zijn in de vrijetijd als degenen uit de hogere economische

lrag van de bevolking. Hienrit kan worden opgemaakt dat het stimuleren van meer wandelen een

relatief grote gezondheidswinst voor grote bevolkingsgroepen kan hebben, vooral voor die groepen
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die in het algemeen als inactief worden beschouwd (Siegel et al., 1995).

Wandelen is mogelijk de veiligste en meest geschikte bewegingsvonn voor gïote groepen van de

bevolking, waaronder ouderen. Tevens kan wandelen angstgevoelens verminderen, het kan een

gevoel van spanning verminderen en het kan het humeur verbeteren (Rippe et al., 1988). Het

wandelen is ook een geschikte manier om gewichtsreductie te verkrijgen en het wordt veelvuldig

beschouwd als een manier om een vermindering van de botdichtheid tegen te gaan (Dalski et al.,

1988; Blumenthal et al., 1991; Krall et al., L994). Het is voldoende intensief voor het behalen van

gezondheidswinst terwijl het een veilige bewegingsvomr is in termen van gezondheidsrisico's

(Rippe et al., 1988).

De recente aanbevelingen met beaekking tot \ilandelen voor gezondheid in Amerika zijn (Fentem,

r994):

. vrouwen dienen 3 km binnen een half uur te wandelen gedurende minimaal 3 dagen per week;

. mannen dienen 3 km binnen 27 minuten te wandelen gedurende minimaal 3 dagen per week;

of:

. men dient 3 km te wandelen in 30-40 minuten gedurende circa zes dagen per week;

. men dient totaal 3 km te wandelen elke dag in drie perioden van tien minuten.

Fietsen

Er zrjn in Nederland ongeveer net zo veel fietsen als inwoners: 15 miljoen. Per jaar worden in

Nederland tijdens vier miljard verplaatsingen nrim 13 miljard kilometers met de fiets afgelegd.

Ruim 3,5 miljoen Nederlanders fretst dagelijks en per hoofd van de bevolking wordt per jaar

gemiddeld 850 kilometer met de fiets afgelegd (Koornneef, 1995). Uit het l-eefsituatie Onderuoek

van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt fietsen een bewegingsvorm te zijn die door

lichamelijk actieve personen het meest wordt gedaan (45Vo) (CBS, 1992).

In tegenstelling tot lopen en zwerlmen worden bij het fietsen slechts enkele spiergroepen

betrokken. De belasting op de interne organen is gehjk aan die bij hardlopen en zweulmen. Het is

ook goed voor de ontwikkeling van de dynamische balans en de coördinatie. Het energieverbnrik is

hoog en daarmee is het goed voor het afvallen (Bokkes, 1995).

RegeLnatig fietsen kan een daling van de bloeddruk tot gevolg hebben. Deze daling is meer

geprononceerd naaÍmate er sprake is van verhoogde bloeddruk. Indien er sprake is van een veel te

hoge bloeddruk, dient men overigens medicijnen te gebmiken en moet men voorzichtig zijn met

voorschrijven van lichamelijke activiteit (Koornneef, 1987).
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Fietsen is een bewegingsvonn c.q. sporttak met een lage ongevallen-incidentie. Uit gegevens van

de sportmedische adviescentra (SMA) over het jaar 1988 bleek dat fietsers slechts LVo van het

aantal patiënten vormden. Klachten betroffen vooral de knie (56Vo) en de rug (9Vo). Uit onderzoek

van Van Galen en Diederiks (1990) naar ongevallen en sportblessures kwam naaÍ voren dat fietsen

een risico heeft van 0,1 sportblessure per 1000 uur. Het gemiddelde risico van alle spoÍen was in

dat onderzoek 3,3 blessure per 1000 uur (Van Galen en Diederiks, 1990; Koornneef, 1995).

Fietsers bli;ken dikwijls last van zadelpijn te hebben. Op basis van een landelijke fietsmanifestatie

wordt geschat dat ongeveer een miljoen Nederlanders last hebben van zadelpijn (Koomneef, 1995).

Ouderen

Het dagelijl<s funcrtoneren van zelfstandig wonende ouderen

Met behulp van een vragenlijst over activiteiten uit het dagelijkse leven (ADL) kan de mate van

zelfstandig functioneren worden bepaald. Een maat voor de kwaliteit van het zelfstandig func-

tioneren van ouderen zijn scores op de ADL. Het gaat hierbij om het al dan niet zelfstandig kunnen

uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals bijvoorbeeld eten, drinken, zitten, opstaan, traplopen,

e.d. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (1984) waarin de ADl-schaal

afgenomen is bij meer dan 6500 personen ouder dan 55 jaar blijkt dat van de ouderen boven 74

jaar rond 307o problemen heeft met minstens één van de ADL handelingen, terwijl dit in de groep

van 55 tot en met 64 jaar circa L57o beteft De belangrijkste ADl-handeling waannee zelfstandig

wonende ouderen moeite hebben is traplopen (l\Vo van de ouderen tussen de 55 en 64 jaar, rond

25?o va;l de ouderen tussen 65 en74 jaar en rond de 4O7o van de ouderen 75 jaar en ouder heeft

moeite hiermee). Op de tweede plaats volgt "zich buitenshuis verplaatsen". VeeÍien procent van de

ouderen tussen 55 en 64 jaar en circa 307o van de ouderen van 75 jaar en ouder heeft hier moeite

m@.

Bij oudere leeftijdscohorten tekent zich een differentiatie af tussen beide seksen. Bij wouwen

nemen vooral de mobiliteitsbeperkingen sneller toe dan bij mannen. Uit onderzoek van het Sociaal

Cultureel Planbureau (1990) blijkt dat 25lo van de 55- tot6Ljarígen problemen heeft met het uit-

voeren van één of meer huishoudelijke taken. Dit aantal stijgt bij de groep 65- tot TLjarigen naar

3LVo en is bij de 75-plussers bijna 607o. Vooral personen van 75 jaar en ouder hebben moeite met

de verzorging van het huishouden en van zichznlf, terwijl ook hun algemene mobiliteit afneemt. Tn

heeft. 20Vo van de zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder problemen met dagelilikse

handelingen en zo'n 4OVo ewaart een beperkte mobiliteit. Voor ouderen in verzorgingshuizen

liggen deze cijfers nog aanzienlijk hoger. In de groep van 65 tot en metT|jaar betreft dit circa
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l2Vo resp. 20Vo, in de groep 55 tot en met 64kaart is dat 8Vo rcsp. l7%o (CBS, 1995).

Problemen ondervindt men ook met het huishouden. Olrderzoek onder ouderen boven 74 jaar wijst

uit dat cbca 4O7o problemen ondervindt met het doen van boodschappen (Klerk et al., 1993; Den

Hertog & Toet, 1995).

Voor het bevorderen van de algehele mobiliteit worden vooral dynamische trainingsvormen

aanbevolen, waarbij grote spiergroepen worden gebruikt, zoals wandelen en fietsen worden daarbij

aangeraden. Via krachttraining kan de snelheid van vooÍbewegen met 127a toenemen en ook

verbetert het vermogen om trappen te lopen met een derde (Fiaurone et al., 1994; Hunter et al.,

1995).

In het onderzoek van Fiatarone konden vier deelnemers die voor de trainingen zich met speciale

Iooptoestellen moesten voortbewegen, na tien weken training toe met slechts een wandelstok

(Fiatarone et a1., L994). Gezonde ouderen vertonen na een krachttraining van 16 weken een

toenarÍre van kracht, een verhoging van wandelsnelheid en een verhoging van capaciteiten om

activiteiten in het dagelijks leven uit te voeren, zoals opstaan uit een stoel en het dragen van een

doos met boodschappen (Hunter et al., 1995).

Wandelen

Friindin et al. (1991) onderzochten de invloed van dagelijks wandelen op de gezondheid van

gezonde ouderen. Uit dit onderzoek bleek dat bij zowel de mannen als de vÍouwen de botdichtheid

hoger was \ilanneer men dagelijks (het gehele jaar door) minimaal 30 minuten wandelde. Bij

mannen was het longvolume hoger bij de wandelaars in vergelijking tot de niet-wandelaars. Stevig

wandelen verkleint het risico op een hartinfarct (Morris et al., 1990; Shaper & 'lVannamethee,

1991; Paffenbarger et al., 1986).

Er is onderzoek gedaan naar de invloed van wandelen op de VOr-max bij ouderen (70-86 jaar),

waaruit blilkt dat de Vor-max kan toenemen met 137o. Regelmatig wandelen als gewichtdragende

lichamelijke activiteit heeft een positief effect op de botdichtheid en de botafbraak bij ouderen

(Rrppe et al., 1988). Onderzoek heeft aangetoond dat gezorde vrouwen (na de menopauze) die

circa 1,6 kilometer per dag wandelen, een hogere botdichtheid hebben dan vrouwen in dezelfde

leeftijdscategorie, die minder wandelen (Kra1l et a1., 1994).

RobeÍs (1989) onderuocht de effecten van wandelen als lichamelilke activiteit en concludeerde dat

wandelen een significante verbetering veroorzaakt op de mate van balans.
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Fietsen

Fietsen is een vonn van dynamische lichamelijke activiteit die voor ouderen gewenst is

(Blumenthal et al., 1989; Shephard, 1987). Het is een bewegingsvonn die meer wordt uitgevoerd

met toenemende leeftijd (Backx et al., 1994), hetgeen erop duidt dat het goed aansluit bij de bewe-

gingsmogeli.lkheden van de categorie ouderen. Het is ook een bewegingsactiviteit waawoor de

randvoorwaarden in Nederland gunstig zip: er bestaat een uitgebreid 'fietsersvriendelijk'

infrastructuur, bovendien hebben vrijwel alle nederlanders - zeker degenen van 55 jaar en ouder

hebben op jonge leeftijd al leren fietsen. Fietsen is bovendien een bewegingsvonn met belangrijke

gezondheidswaarden voor ouderen (Gloag, L992; Morlis et al., 1990).

Een voordeel van fietsen is dat het grootste deel van het lichaamsgewicht steunt op het zadel en

niet drukt op de gewrichten van heup, knie en enkel. Het is dus met name voor zwaÍe ouderen en

ouderen met gewrichtsklachten een geschikte bewegingsvoÍm (Bo}:kes, t995).

Gezondheidsrisico's van wandelen en fietsen voor ouderen

Uit onderzoek blijkt dat in het kader van de verkeersveiligheid met betrekking tot oudere

verkeersdeelnemers (Delsing, 1992):

- de omvang van hun onveiligheid grcter is dan bij de jongere populatie;

- ongevallen onder hen een extra ernstig verloop kennen;

- zij in het verk@r, met name als voetganger en fietser, welhaast een "buiten proportionele" kans

op een ongeval met letsel lopen.

Uit ongevalsstatistieken bli3kt een aan leeftijd gekoppelde toenaÍne van problemen met het fietsen.

Het Academisch Ziekenhuis Groningen heeft een onderzoek uitgevoerd naar omvang en aard van

fietsongevallen bij ouderen. Daaruit is gebleken dat LTVo van het totaal aantal Íietsongevallen bij

ouderen voorkomt. De meest kwetsbare grcepen zijn mannen tussen deTO enT4jaar en vrouwen

nrssen de 65 en 79 jaar met een piek in de leeftijdscategorie 75-79 jaar (Kingma & Duursma,

1995).

Jaarlilks vinden ongeveer 5.600 fietsongevallen plaats bij personen van 55 jaar en ouder. Ongeveer

5.300 daarvan hebben betrelking op een val van een fiets. De incidentie van een ongeval met een

fiets bedraagt 170 ongevallen per jaar per 100.000 personen boven de 54 jaar. Bij mannen blijft de

incidentie ongeveer gelilk over alle leeftijdsgroepen ook voor ouderen boven de 84 jaar. Bij
vrouwen daalt de incidentie sterk met de leeftijd. Boven de 84 jaar komen bij vrouwen vrijwel
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geen ongevallen met de fiets meer voor. De incidentie is bij vrouwen tot en met74 jaar dan ook

hoger dan bij mÍlnnen, maar boven die leeftijd, maar vooral boven 84 jaag is de incidentie bij

mannen aanzienlijk hoger. Van alle slachtoffers is ongeveer 657o een vrouvr', maar van alle

slachtoffers ouder dan 84 jaar is 73lo e,en man (SCV, 1995; SWOV, 1995).

Oorzaken van het grote aantal ongevallen bij ouderen op de fiets zijn mogelilk (Kingma &

Duursma, 1995):

- een groot aantal ouderen glijdt van de trappers af, vooral wanneer er meer kracht op de trapper

moet worden gezet:

- een afrremend evenwichtsgevoel. Bij een kleine wankeling van de fiets wordt steun op de

grond gezocht, maar doordat het zadel di}rrijls te hoog staat afgesteld kan men niet snel

genoeg bij de grond, waardoor men het evenwicht verliest en een valpartij ontstaat;

- bij het op- en afstappen wordt dikwijls de hoogÍe van het frame verkeerd ingeschat, waardoor

men er met de voet tegenaan stoot.

Et ziyr daarom voldoende redenen om te onderuoeken welke factoren deze problemen veroorzaken

ten einde vervolgens aaÍr te kunnen geven waar verbeteringen c.q. oplossingen mogelilk zijn.

Een val van ouderen brengt naast licharnelijk letsel ook enorm psychisch letsel met zich. Slecht

slapen en sneller vermoeid raken, zijn de belangrijkste psychische gevolgen. Een nog duidelilker

gevolg is het niet meer op straat of langs de plaats van het ongeval durven lopen of fietsen. De

meeste verwondingen treden op aan handen en annen: voornameli;k fracnrren van de pols en

sleutelbeen alsmede kneuzingen aan de elleboog. Maar ook een verstuiking van de enkel of

scheuring van gewrichtsbanden komen veelvuldig voor. Hoewel slechts een gering percentage van

de fietsongevallen resulteert in een heupfractuur, ziyr de gevolgen hiervan bij ouderen groot. Omdat

bij ouderen het genezingsproces steeds langer wordt, herstellen zïj moeizaam. Een derde van de

patiënten met een heupfractuur overlijdt zelfs binnen een jaar (Kingma & Duursma, 1995).

Chronisch zieken

Magnus et al. (1979) deden onderzoek naar de invloed van fietsen, wandelen en tuinieren op het

ontstaan van CÍlZ. De drie bewegingsvormen hadden een positief effect met behekking tot de

preventie van CIIZ, die onaftrankelilk rvas van het aantal uren per week, maar wel afhankelijk van

de regelmaat. Indien de activiteiten van tijdelilke aard waren, of na een bepaalde periode werden
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beëindigd, verminderde c.q. verdween het gezondheidseffect van de activiteiten. Er was bij

vrouwen in vergelijking tot mannen sprake van een sterker verband tussen het bewegen en een

vermindering van CHZ. wat mogelijk werd veroorzaakt door een grotere invloed van het wandelen,

fietsen en tuinieren op een verlaging van de bloeddruk (Magnus et aI., 1979).

Rose (1969) heeft een negatief verband gevonden tussen het aantal minuten die ambtenaren nÍur

het werk wandelden en fietsten en het aantal CHZ gevallen.

Paffenbarger et al. (1978) gaven aan dat dagelijks traplopen (minimaal 5 trappen per dag) en

wandelen (minimaal vijf huizen blokken) een daling van het aantal CÍ12 te weeg bracht van 257o.

Er was reeds sprake van gezondheidswinst bij een wekelijks energieverbruik van 500 Kcal. De

hoogste bescherming tegen CILZ blj dit onderzoek (64Vo) werd overigens bereikt wanneer mensen

2000 kcal per week verbruikten in de vrije tijd.

Deelname aan reguliere sport

In deze paragraaf wordt ingegaan op specifieke sportadviezen aan de categorieën ouderen,

chronisch zieken en gehandicapten.

Ouderen

Met het ouder worden gaat de fysieke frtheid achteruit. Anaerobe capaciteit en anaerobe

herstelvermogen gÍum achteruit. Sporttakken waarbij de stofwisseling zwaar wordt belast zijn

daardoor minder geschikt. Doordat zowel de absolute als de explosieve spierkracht achteruitgaan en

de kwaliteit van pezen, kapsel en banden van het vaatstelsel minder worden, zijn sporttakken met

langdurig statische of krachtig explosieve spiercontracties minder geschikt. Ook sporttakken die

hogere eisen stellen aan het evenwicht zijn minder geschikt (Rispens et al., 1989).

Zowel individuele sporten als teamsporten worden door ouderen graag gedaan. Wel hebben

ouderen een voorkeur voor bepaalde sporten. Zo kiezen zij bij voorkeur geen sporten meer waarbij

veel lichamelijk contact plaatsvindt (duwen trekken, botsen). Een voorbeeld hiervan is voetbal. Ook

de technisch en tactisch te moeilijke sporten zijn niet zo in trek. Sporten waarbij een te intensieve

belasting (veel en snel lopen, veel springen) gewaagd wordt, zijn ook niet populair. Meestal gaat

de voorkeur uit naar een gevarieerd aanbod van sporten en spelen. De oudere hoeft zich over het

algemeen niet meer zo nodig te bekwamen in een specifieke tak van sport.
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Kenmerkend voor teamsporten zijn onder meer het samenspel, het score-element en de

groepsprestatie. Het contact met de ander en het spelplezier komen binnen deze sporten goed tot

uitdrukking. Voor de ouderensport geven de laatstgenoemde elementen een meerwaarde. Gedacht

kan worden aan mini-volleybal, korfbal, softbal, handbal, hockey, enz.

Duursporten mogen zich verheugen in een stijgende populariteit. Voor ouderen blijkt de duursport,

mits de juiste voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, een uitstekend middel om het

lichaam fit te houden. Met name hardlopen en zweÍlmen kunnen bijdragen tot een betere

lichamelijke en geestelijke gesteldheid van ouderen.

De intensiteit van de training zal. zoveel mogelijk gelijkmatig moeten zijn en circa 50 procent van

het prestatievennogen moeten bedragen. Een goede graadmeter voor die intensiteit is dat men

tijdens de inspanning nog redelijk rustig met trainingspartners kan praten.

De bewegingen zijn cyclisch (regelmatig terugkerend, gelijksoortig) en vereisen weinig specifieke

(technische) bewegingsvaardigheden. Het belangrijkste effect van duurtraining is verbetering van

het algemene uithoudingsvennogen. Dat wil zeggen dat het accent van de training ligt op

functieverbetering van het organisme en wel voornamelijk het hart, de longen en het

circulatie-apparaat. De populairste duursporten voor ouderen zijn hardlopen (oggen), fietsen,

zwemmen en langlaufen.

Duursporten zijn geschikte sportvormen voor ouderen om de volgende redenen:

- er is meestal geen specifieke acco[rmodatie nodig;

- de mogelijkheden zijn dicht bij huis (een bos, park, fietspaden, etc.):

- men heeft meestal geen specifieke uitrusting nodig;

- duursporten zijn in het algemeen niet kostbaar;

- de meeste duursporten hoeven niet per se in verenigingsverband beoefend te worden;

- er worden geen moeilijke technische vaardigheden vereist; dus iedereen kan meedoen;

- de trainingsintensiteit is laag en gelijkmatig. Piekbelastingen komen nauwelijks voor wanneer

men zich aan de regels van duurtraining houdt (Bokkes, 1995).

Chronisch zieken

Artrose

Het verstrekken van een sportadvies zum een persoon met artrose behoeft een individuele

benadering. Van belang is echter telkens het vermijden van piekbelastingen (een langdurige axiale,
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statische belastingen). Doel van het sportadvies moet zijn om de bewegingsexcursies in het

betreffende gewricht zo optimaal mogelijk te houden. Daarnaast kan sportief bewegen leiden tot

een verbetering van de algemene conditie, in het bijzonder van de spieren rondom het artrotisch

gewricht. Geschikte sporttakken zijn daarom de sporttakken, waarbij de aangedane gewrichten

zoveel mogelijk onbelast en zonder piekbelastingen bewogen kunnen worden.

Over de gevolgen van extreme lichamelijke belasting, bijvoorbeeld in de (top)sport bestaat nog

geen duidelijkheid. Er zou onderscheid gemaa}t moeten worden hrssen sporten waarin belasting

binnen de fysiologische belastbaarheid van kraakbeen blijft (hardlopen, wielrennen e.d.) en die

sporten waarbij de belastbaarheid acuut kan worden overschreden. In het geval van acuut

gewrichtsletsel (sportblessure) zal de kans op versnelde artrose groter zijn (Hochberg, 1991). Er

wordt aangenomen dat de verhoogde frequentie van artrose bij sporters terug te voeren is op

doorgemaakte sportletsels (Hazes, 1993; Keizer, 1992; Kuipers, 1993). Onderzoek heeft tot op

heden uitgewezen dat er weinig verband bestaat tussen hardlopen en het ontstaan van artrose bij

afwezigheid van sportblessures (Silman & Hochberg,1993). De voorkeur gaat uit naar fietsen, golf,

kanoën, zwerrunen, roeien, langlaufen en schaatsen. De liefhebbers van tennis wordt aangeraden om

bij artrose van knie enlof enkel te spelen op banen met zachte ondergrond, bij voorkeur gravel.

Ook bij hockey speelt de ondergrond een belangrijke rol: zo is spelen op kunstgras af te raden,

vanwege de grote rotatie-belasting van de knie. Het is te allen tijde van belang voor een sporter

met artrose om een rustig opgebouwde warming-up te doen alvorens te beginnen.

CAM

Onderzoek heeft uitgewezen dat sportbeoefening door CARA-patiënten een aantal gunstige effecten

teweeg kan brengen. Door regelmatige sportbeoefening zullen het hart en de longen efficiënter

gaan functioneren. Sportbeoefening gericht op duur-uithoudingsverÍnogen leidt tot een verbeterd

zuurstoftransport en uitstel van verzuring en uitputting door lichamelijke inspanning. Door

sportbeoefening wordt met name het uithoudingsvermogen en het psychosociaal functioneren

verbeterd (Maas, 1994). De verbetering van het uithoudingsvermogen is van belang, aartgezien

gebleken is dat de fysieke fitheid bij mensen met CARA relatief laag is.

De meeste CARA-patiënten kunnen alle sporttaldrcn uitoefenen. Een probleem waar veel CARA-

patiënten mee te kampen hebben is inspannings-astma. Dit is een astma aanval die wordt uitgelokt

door inspanning. Hoewel het optreden van inspannings-astma vroeger aanleiding wa§ om

sportdeelname te beperken of te vermijden, wordt inspanning en sportdeelname tegenv/oordig juist

gestimuleerd, vanwege alle positieve effecten. Het risico op inspannings-astma kan zowel door niet-

farmacologische als farmacologische maatregelen beperkt worden gehouden.
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In de eerste plaats gaat het hierbij om een goede warming-up voor de geplande inspanning,

waardoor gebruik gemaakt kan worden van de bij 40-50Vo van de betrokkenen optredende

refractaire periode na identieke inspanning binnen I uur na optreden van inspannings-astma.

In de tweede plaats speelt de keuze van de activiteiten een belangrijke rol. Activiteiten die

plaatsvinden in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad (zwemmen), hoge temperatuur

(zomersporten, zaalsporten) of een niet meer dan matige belasting van de longfunctie (b.v. tennis,

golf) kan een aanval voorkomen of beperken (Anderson, 1994). Ook gaat men er vanuit dat

sporttakken welke gekenmerkt worden door kortdurende intervalbelastingen weinig problemen

opleveren. In aanmerking komen verder de meeste teamsporten zoals basketbal, korfbal, basketbal,

volleybal, softbal en honkbal. Ook geschikt zijn badminton, bowlen en zeilen e.d. Hardlopen is de

sterkste prikkel voor het verkrijgen van inspannings-astma. Trainingsintensiteit en trainingsniveau

spelen hierbij een rol. Sporten met veel looparbeid zoals voetbal en hockey kunnen ook eerder tot

klachten leiden (Backx, 1988).

In de derde plaats kunnen diverse medicijnen gebruikt worden voorafgaand aan inspanning: beta-

adrenerge agonisten veroorzaken bijvoorbeeld een relaxatie van de gladde spieren rondom de

luchtwegen, waardoor ze in 90Vo van de gevallen de symptomen van inspannings-astma kunnen

verminderen of voorkómen (Anderson, 1994).

Onzekerheid, te veel met de ziekte bezig zíjn, hyperventilatie verwaren met een astma-aanval en

zich angstig voelen zijn problemen die ertoe kunnen leiden dat mensen - die qua lichameiijke

conditie makkelijk regulier kunnen sporten - niet naar een gewone sportvereniging durven. Voor

dergelijke mensen kan het goed zijn om eerst bij een groep voor aÍmgepast sportbeoefening te

gaan. 7-e kunnen zelfuertrouwen opbouwen en met sport leren omgaan, om vervolgens door te

stromen naar het reguliere sportcircuit.

Depressie

In het algemeen zijn cyclische, aerobe sportvormen als fietsen, wandelen, zwe[tmen en joggen aan

te bevelen. Deze sporten kan men overal uitoefenen, men heeft er weinig kostbare attributen voor

nodig, er is in technische zin niet veel voor nodig om te beginnen en het is haalbaar om met deze

sportvormen een programma op te bouwen van eenvoudig naar moeilijker, van weinig inspannend

nÍur meer inspannend (Backx, 1988).

Diabetes-mellitus

Mensen met diabetes-mellitus mogen in het algemeen sporten en zij vinden - mits goed ingesteld -

voordelen bij regelmatige lichaamsbeweging (Josephus Jitta-Geertsma, 1986; Coumans & Meinders,
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1991). Over het algemeen valt te vermelden dat dynamische bewegingen, waarbij veel spiergroepen

tegelijk sub-maximaal actief zijn, met een minimale intensiteit van 507o van het maximale

veÍmogen het beste resultaat hebben op de korte en lange termijn. Er is ook gebleken dat

krachttraining tot verhoging van de insulinegevoeligheid kan leiden en een gunstiger lipidenprofiel

kan bewerkstelligen (Backx, 1988; Coumans & Meinders, 1992). Voorbeelden van geschikte

sportvormen zijn: hardlopen, fietsen, zweÍrmen, schaatsen, langlaufen, als ook balsporten en

teamsporten (zoals handbal, voetbal, hockey, basketbal, tennis) (Backx, 1988).

Men dient terughoudend te zijn in het adviseren van die sportvormen.waarbij de diabeet zichzelf of

anderen in (levens)gevaar kan brengen bij een onvoorziene hypoglycemische aanval. Voorbeelden

hiervan zijn parachutespringen, duik-, auto-, motor- en vliegsport, zeesurfen en bergsporten

(Coumans & Meinders, 1992).

Epilepsie

Tot ongeveer 20 jaar geleden werd aan epilepsie-patiënten absolute rust voorgeschreven. Nu is de

medische wereld het erover eens dat sport een gezonde bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling

en tevens van groot belang kan zijn voor de zelfwaardering van epilepsie-patiënten (Gates &

Spiegel, 1993).

Verschillende onderzoeken hebben echter aangetoond dat er geen significante verschillen bestaan

enerzijds tussen het aantal ongevallen tijdens sporten door epilepsie-patiënten in vergelijking met

gezonde personen en anderzijds tussen epilepsie-patiënten onderling die wel respectievelijk niet

sporten (van Linschoten et al., 1990). Sporten blijkt over het algemeen geen nadelig effect te

hebben op de bloedspiegels van de medicatie die ervooÍ zoÍgÍ dat aanvallen bij 7O-80Vo van de

epilepsie-patiënten kunnen worden voorkómen. De dosis en het innameschema hoeft dan ook niet

aangepast te worden bij deelname aan fysieke activiteiten (Van Linschoten et al., 1990). Sporten

die in eerste instantie dienen te worden afgeraden Ítan mensen met regelmatige aanvallen, zijn:

bergbeklimmen, delta-vliegen, parachute-springen, sportduiken en boksen. Vooral voor patiënten

die nog regelmatig aanvallen krijgen of die recent hebben gehad, dienen goed te worden begeleid

(Backx, 1989).

Oververmoeidheid (met name bij stressgevoelige mensen) kan een epilepsie-aanval induceren,

evenals een zware inspanning die kan leiden tot hyperventilatie, hypoxie, hyperhydratatie,

hyperthermie of hypoglycaemie. Daarom is enige voorzichtigheid geboden bij zeer intensieve

lichamelijke activiteiten, zeker wanneer een mogelijke epilepsie-aanval op zichzelf tot een riskante

situatie aanleiding kan geven, zoals bij paardrijden of wielrennen. Brj watersporten lijken niet

stabiele epilepsie-patiënten daarnaast een vier maal zo groot risico te lopen op (bijna) verdrinking
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in vergelijking met gezonde personen (Orlowski et al., 1982). Inspanning verlaagt in het algemeen

echter de epileptische activiteit op een EEG en leidt zelfs tot een afname van de aanvallen. Er is

een tendens tot toename van het aantal aanvallen in de periode na lichamelijke arbeid. Het is

daarom zeker voor epilepsie-patiënten van belang om aandacht te besteden aan cooling-down na

het sporten. Een adequate classificatie van het type epilepsie is belangrijk voor het bepalen van de

meest geschikte vorÍnen van inspanning.

Hart- en vaatziekten

Voorwaarde voor een goede lichamelijke training voor lijders aÍut een hartaandoening is het

beoefenen van een sport met dynamische duurbelasting, waarbij aanwending van explosieve kracht

en snelheid wordt vermeden. Bovendien moet het gaan om takken van sport, waarbij tenminste 1/6

of ll7 van alle lichaamsspieren in beweging komt of waarbij een bepaalde afstand wordt afgelegd.

De grootte van de belasting dient individueel te worden bepaald. Aan te bevelen zijn rustige duur-

sporten zoals o.a. wandelen, zwemmen, roeien, langlaufen en sommige balsporten (Josephus Jitta-

Geertsma, 1986; Backx, 1988). Sporten met z.eeÍ duidelijke gevarenelementen, zoals

bergbeklimmen, duiken (dieper dan 4 ó 5 meter), z\ryemmen in kanalen en solo-zeilen dienen voor

hartpatiënten afgeraden te worden. Wegens het bereiken van te hoge hartfrequenties en

melkzuurwaarden worden verder afgeraden: basketbal, korfbal, handbal en voetbal. Ook honkbal en

softbal worden ontraden. Een hoog risico bestaat bij sporten als worstelen, rugby en ijshockey.

V/indsurfen worden afgeraden in verband met de forse statische belastingsvonn en de dikwijls

slechte weersomstandigheden (Backx, 1988)

Naast de voor iedere sporter geldende risico's zoals blessures, gelden voor sporters met hart- en

vaatziekten de volgende extra-risico's (MSGZ, 1988):

- progressie van de afwijking evenrueel resulterend in decompensatio cordis;

- ritmestoornissen resulterend in b.v. syncope met gevaaÍ voor de sPorter zelf, maar ook voor

teamgenoten, tegenpartij en omstanders;

- plotse dood;

- complicaties t.g.v. medicijngebntik.

Hypenensie

Sportbeoefening blijkt succesvol te zijn als aanvullende therapie bij verhoogde bloeddruk. Het

risico op plotse dood bij sport wordt klein geacht en stlgt met de leeftijd, de ernst van de

hypertensie en aanwezigheid van afwijkingen aan hart- en vaatstelsel. De meest geschikte takken
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van sport voor mensen met hypertensie zijn sportinspanningen van middelmatige dynamische aard

zoals zwemmen, toerfietsen, duurlopen en langlaufen. Balsporten kunnen meestal ook zonder

bezwaar worden beoefend en sporten als bowlen, golf en schieten zijn eigenlijk nooit een

probleem. Sporten met hoge statische momenten als surfen, worstelen, gewichtheffen en bepaalde

werpnuÍrmers in de atletiek worden ontraden (Backx, 1989).

Migraine

Voor personen met door psychosociale stress veroorzaakte migraine kan een recreatieve sport

voordelen opleveren. CompetitiesporÍ zal in een aantal gevallen afgeraden moeten worden.

Personen met migraine op basis van vasculaire oorsprong dienen voorzichtig te zijn met

competitiesporten, waarbij met hoge intensiteit getraind wordt en bij sporttakken waarbd geperst

wordt, zoals gewichtheffen en krachttrainen (Backx, 1988).

Bij balsporten - onder andere volleybal - kan de bal het oog raken met supra-orbitale frontale pijn

als gevolg.

Zwemmen en andere watersporten kunnen vrij gemakkelijk aanleiding geven tot sinusitis en otitis,

met bijbehorende klachten, waaronder typische hoofdpijn. Ook door wielrenners wordt frequent

geklaagd over hoofdpijn. Zwemmen en duiken in koud water kan de nervus trigeminus prikkelen

met frontale hoofdpijn als gevolg (Backx, 1988).

Grote inspanning (hardlopen, wielrennen, roeien, e.d.) kan hoofdpijn met andere symptomen

veroorzaken, die erg op de niet-klassieke vonn van migraine lijkt (Garfinkel, 1983).

Sportbeoefening waarbij de warmte-afgifte bemoeilijkt is, kan tot een heatsroke met heftige

hoofdpijn leiden. Sportbeoefening, waarbij de sporter erg gespannen is, kan leiden tot

spanningshoofdpijn. Tenslotte kan sportbeoefening op middelgrote (boven 2000 meter) en grote

hoogte (boven 5000 meter) in veel gevallen tot hoofdpijn leiden. Misselijkheid en andere

vegetatieve symptomen kunnen de hoofdpijn vergezellen (Backx, 1988).

Osteoporose

Te weinig sportieve beweging op jeugdige, volwassen en oudere leeftijd kan leiden tot een versneld

botverlies. Een actieve leefstijl en vooral sportbeoefening kan tot ongeveer het 30e jaar een aanz-et

geven tot een vergrote botaanmaak; vanaf het 30e jaar kan lichamelijke activiteit bijdragen Íum een

vermindering van de botafbraak, vooral bij vrouwen na de menopa\ze. Met name gewichtsdragende

activiteiten dragen bij aan een toenaÍne c.q. verminderde afname van botÍnassa. In het algemeen

kan worden gesteld dat recreatieve sportbeoefening voor mensen met osteoporose gestimuleerd

dient te worden. Personen met osteoporose in de wervelkolom wordt aangeraden om te zwemmen
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omdat de rug daarin weinig stress ondervindt en zwemmen tevens bijdraagt tot een algemene

fitheid. Fietsen en vooral wandelen zijn goede sportvormen, omdat de rol van de zwaartekracht

meetelt en bij wandelen geldt bovendien dat het een gewichtdragende activiteit is. Oefeningen die

flinke buigkrachten op de wervels te weeg brengen, zoals bijvoorbeeld bij sprongsporten, dienen

vermeden te worden in verband met een mogelijke wervelfractuur (Backx, 1989).

Overgewicht/obesitas

Het beoefenen van duursporten met een lage intensiteit (roeien, schaatsen, wandelen, toerfietsen)

verdient de voorkeur. Bij fors overgewicht is hardlopen in eerste instantie af te raden in verband

met overbelasting van de gewrichten. Tennis wordt gekenmerkt door korte versnellingen en abrupt

stoppen, hetgeen erg belastend kan zijn voor de gewrichten. Zowel tennis als volleybal doen een te

gering beroep op het aeroob arbeidsvermogen. Zwemmen is een goede sport, waarbij alle

spiergroepen dynamisch worden aangesproken (Backx, 1988).

Reumatoïde artitis (RA)

Recreatief zwemmen en lichte gymnastische oefeningen zijn sportvormen die zonder verdere

maatregelen kunnen worden toegepast. Iedere andere sportvonn zal individueel per patiënt moeten

worden beoordeeld op de overbelastingscomponenten bij de patiënt. Sportadvisering brj RA is

daarom steeds een individuele aangelegenheid.

Balsporten, sporten met frequent lichamelijk contact enlof schokkende bewegingen zijn in het

algemeen gecontra-indiceerd.

Blj 457o van de RA patiënten komt de aandoening tot stilstand en bij deze personen is geen

toename van de beperkingen ten aanzien van het doen van sportactiviteiten. Wel kan een reeds

aangetast gewricht veel eerder aanleiding geven tot het ontstzurn van secundaire artrose en hierop

zullen preventieve maatregelen, in de zin van goed schoeisel, bandages e.d., genomen moeten

worden (Backx, 1988).

Gehandicapten

Sportdeelname van gehandicapten heeft invloed op zelfdiscipline, kameraadschap en tevens heeft

het een waarde voor de gezondheid; het verhoogt de lichamelijke kracht en het

uithoudingsveÍmogen; de sociale integratie in de maatschapprj wordt bevorderd en het verbetert het

algeheel welzijn.

Zwemmen wordt gezien als een populaire sport onder gehandicapten. Het venmlt zowel een rol bij

de behandeling (revalidatie) als recreatieve activiteit. Een andere populaire sportvorm is
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rolstoelbasketbal. Het helpt met het verbeteren van de coördinatie, daar de gehandicapte moet leren

om de rolstoel voort te bewegen en tegelUkertijd de bal te onderscheppen, te vangen en te we{pen.

Een handicap heeft dikwijls tot gevolg dat de eigen waarde daalt; er kan een toenemende mate van

zelf medelijden ontstaan en dat kan leiden tot een sociaal isolement. De reactie van de omgeving

speelt hierbij nog eens een extra rol. Deelname aan sportactiviteiten kan gehandicapten vertrouwen

geven in het eigen lichamelijk functioneren en daarmee het zelfvertrouwen beihvloeden. Bij

lichamelijk gehandicapten met een depressie blijkt dat sportparticipatie een vermindering van

depressie te weeg kan brengen.

Geihtegreerde sport is voor gehandicapten aan te bevelen. Er is een aantal sportmogelijkheden voor

gehandicapten (Chawla, 1994):

- sportvormen waarbij de gehandicapte onder vrijwel gelijke omstandigheden kan deelnemen

(met weinig aanpassingen), zoals bowling, darts, zwemmen, paardrijden en tafeltennis;

- aangepaste sportactiviteiten, zoals rolstoelbasketbal, darten, gewichtheffen;

- sportactiviteiten die speciaal zijn ontwikkeld voor gehandicapten, zoals GOAL-bal voor

blinden.

Er zijn sportactiviteiten te onderscheiden voor de volgende categorieën gehandicapten (Chawla,

1994): paraplegia, geamputeerden, afwijkingen aan het bewegingsapparaat, cerebral palsy,

verstandelijk gehandicapten, blinden (visueel gehandicapten), doven (auditief gehandicapten)

D ov en en s le chthorenden ( auditief gehandicapt en)

Mensen die doof of slechthorend zijn kunnen in principe aan alle sportvormen deel nemen. De

enige barrière waarmee rekening dient te worden gehouden zijn die sporten waarbij een goede

communicatie vereist is.

Bij verstandelijk gehandicapten neemt hun mentale, sociale, psychische en lichamelijke gezondheid

toe door sportdeelname.

Blinden (visueel gehandicapten)

De bewegingswijheid van blinden is beperkter dan bij niet-blinden. De angst om te vallen of om

tegen harde voorwerpen aan te botsen, leidt tot bewegingsstijfheid en een enigszins aangepaste

loop. Sportdeelname helpt blinden bij het voÍrnen van een oriëntatie in de ruirnte en een

dynamische balans. Tevens is sport van belang bij het verwerken van frustraties en het tegengaan

van een sociaal isolement. Blinden kunnen aan vele takken van sport deelnemen, zoals hardlopen,

ver- en hoogspringen, bowling, zvr'erunen. Voor blinden zijn er tevens sporten ontwikkeld,
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waaronder het eerder genoemde GOAL-bal.

V e r stande lij k g ehandi c apt en

Inmiddels kan de sporter met een verstandelijke handicap kiezen uit een groot aantal

sportmogelijkheden die op verschillende niveaus beoefend kunnen worden (NSG, 1993):

aerobics, atletiek, badminton, basketbal, bergbeklimmen, bowlen, curling, dansen, fretsen,

gymnastiek, handbal, hockey, jeu de boules, judo, kanoën, kegelen, korfbal, paardrijden, recreatieve

zaalspoÍ, schaatsen, skieënflanglaufen, softbal, sportinsnrif, tafeltennis, tennis, veldvoetbal,

volksdansen, volleybal, wandelen, zaalvoetbal, zeilen en zweÍnmen.
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6. STIMULERING VAN LICHAMELUKE ACTTVITEIT VAN SPECIALE

GROEPEN

6.1 Ouderen

Prevalentie

De afgelopen decennia is het aantal ouderen in onze samenleving relatief sterk toegenomen. Deze

demografische ontwikkeling wordt ook wel aangeduid met de term "vergrijzing". Nederland telt

momenteel zo'n 15,4 miljoen inwoners. Hiervan behoort ruim 3,4 miljoen (227o) tot de

leeftijdscategorie 55 jaar of ouder (CBS, 1996; Tabel 6.1).

De verwachting is dat het aantal ouderen nog aanzienlijk zal stijgen. In 1,994 waren ruim 2 miljoen

mensen 65 jaar en ouder. Verwacht wordt dat in 2010 meer dan 2,5 miljoen mensen 65 jaar en

ouder zullen zijn (CBS, 1996).

Tabel 6.1 Nederlandse bevolking per 1 januari lggs van 55 laar en ouder naar leeftijdscategorie en naar geslacht (CBS, 1996)

LeeÍtijdscategorie

55-59 jaar

60-64 jaar

65-69 jaar

70-74 jaar

75-79 jaar

80-84 jaar

85 jaar en ouder

totaal

372.000 371.000

335.000 357.000

283.000 336.000

232.000 309.000

147.000 236.000

88.000 179.000

145.000

1.933.000

74Í1.000

692.000

619.000

541.000

383.000

267.000

1 97.000

3.M2.000

52.000

1.509.000

B ewe ein esparticipatie

Uit de resultaten van de Gezondheidsenquète van

leeftijd het aantal inactieve ouderen toeneemt en

(Backx et al., 1994; tabel6-2).

1990-1991 blijkt dat met het.toenemen van de

het aantal voldoende actieve ouderen afneemt
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Tabel 6.2 Lichamelijke (in)activÍteit van S5-jarigen en ouder in percentage in Nederland naar leefiild (Backx et al., 1994).

Leettiid
fiareó

lnactief Semi.actieÍ Voldoende actieÍ(oÀl lo/"\ lo/"\

5s-64

>64

55-plusseÍs

totale bevolking

37,8

56,5

48,7

34,1

40,1

26,6

32,2

42,9

22,1

16,9

í 9,1

22,9

Met toenemende leeftijd is het percentage inactieve vrouwen hoger dan bij de mannen (Backx et

al., 1994). Bij ouderen is er vooral sprake van een achteruitgang in sportdeelnarne.

Uit een recent onderzoek van Van den Homberg (1995) bij zelfstandig wonende ouderen in de

leeftijd van 65 tot 85 jaar in Arnhem gaf 907o van de vrouwen en 617o van de mannen aan lichte

huishoudelijke werkzaamheden uit te voeren en 87Vo van de vrouwen en 9l7o van de mannen

participeerde in sportactiviteiten of andersoortige lichamelijke activiteiten in de vrijetijd. De

discrepantie tussen de resultaten van de Gezondheidsenquëte en het onderzoek van Van den

Homberg (1995) heeft vooral betrekking op verschil in definitie en intensiteit van de lichamelijke

activiteiten.

Sinds 1978 tot en met 1990 is een drietal grootschalige onderzoeken uitgevoerd naar

sportbeoefening onder de Nederlandse bevolking (Manders & Kropman, 1984; Manders &.

Kropman, 1987; Prinssen & Kropman, 1992). Een kwart van de mensen van boven de 50 jaar deed

in 1990 helemaal niets aan sport. In 1978 bedroeg dit aantal overigens nog 47Vo. In 1990 deed

tweederde minimaal 12 maal per jaar iets aan sport en dat bedroeg in 1978 slechts 477o. Bij deze

onderzoeken was er het probleem dat L2 maal per jaar aan sport deelnemen een te laag aantal is

om over de gezondheidswinst te kunnen oordelen.

Uit de Gezondheidsenquëte van het CBS blijkt dat ouderen vooral ongeorganiseerde

bewegingsvorïnen uitoefenen: fietsen (45Vo), wandelen (32,2Vo) en tuinieren (23,87o). Dit zijn

tevens de bewegingsvonnen waarvan de deelname toeneemt naarïnate de leeftijd stijgt. Bij de

overige bewegingsvorïnen blijkt de deelname af te nemen naarmate de leeftijd vordert (Backx et

al, 1994). Sporttakken waarbij ouderen veelvuldig aftraken zijn: bowling, midgetgolf, tafeltennis,

voetbal en volleybal (Prinssen & Kropman,1992).

Beweeinssstimulerine

In het veld van sport en bewegen voor ouderen zijn twee hoofdrichtingen te onderscheiden. Het

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) kent een activiteitenaanbod dat afgestemd is op de wat
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minder mobiele en minder vaardige oudere. Kerngroep is hier de 65-plusser. MBvO-activiteiten

zijn primair bedoeld als middel om ouderen optimaal lichamelijk, geestelijk en sociaal in het

dagelijks leven te helpen functioneren. Naast het MBvO is er een groeiend aanbod van typische

sportactiviteiten voor de wat jongere 55-plusser. Het sporten en het nog vaardig zijn is hier veel

meer doel op zich. Veel oudere sportdeelnemers hebben een sportverleden en pakken hun favoriete

sport(en) op latere leeftijd weer op (Bokkes, 1995).

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

De organisatie van de uitvoering van MBvO vindt op lokaal niveau plaats, onder meer

gecoördineerd vanuit het ouderenwerk, de plaatselijke thuiszorginstelling (knriswerk), de

bejaardenoorden, de ouderenbonden en het welzijnswerk. De MBvO-activiteiten worden per

gemeente/provincie verschillend ingevuld. Het activiteiten aanbod is de laatste jaren in
ontwikkeling. Naast de meer traditionele MBvO-activiteiten als gymnastiek, zwemmen en

(volks)dansen, zijn nieuwe activiteiten als b.v. ontspannen bewegen, stijl- en zitdansen, fitness en

spelsporten ontwikkeld.

Wekelijks nemen zo'n 280.000 ouderen, waaronder ook mensen met een chronische ziekte, deel

aan deze activiteiten. Er is een toename van deelname aan MBvO van ongeveet 50Vo in de

afgelopen 7 jaat De grootste toename wordt bij de leeftijdsgroep van 65-80 jaar gevonden.

De activiteiten worden in gymzalen, dienstencentra, recreatieruimten, zwembaden en soms bij

fitnesscentra, sportscholen en sportverenigingen uitgevoerd.

De MBvO activiteiten worden vanuit verschillende financieringsbronnen gesubsidieerd bijvoorbeeld

vanuit gemeentelijke overheden, gelden vanuit thuiszorg, ouderenwerk, welzijnswerk en een

(kleine) eigen bijdrage van de deelnemers. In sommige gevallen wordt de MBvO-activiteiten mede

door een zor gv erzekeraar gefinancierd.

Sport voor Ouderen (SVO)

SVO is sportdeelname rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van S5-plussers. Dat

betekent dat de sport een vrijblijvend en recreatief ontmoetingskarakter heeft en een gevarieerd

aanbod kent. De eigenlijke kenmerken van de sport blijven in principe gehandhaafd.

Ook binnen het sportaanbod voor ouderen bevinden zich elementen als vaardigheidsontwikkeling,

presteren, bewegingsplezier, uitdaging, competitie, regelgebondenheid, e.d. Mogelijke aanpassingen

zijn bedoeld om ouderen op hun eigen niveau en naar hun eigen behoefte hun favoriete sport(en) te

laten beoefenen. Bepalend voor het aanbod en de aanpak is niet wat de oudere niet meer kan, maar

juist wat hij nog wel kan.
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SVO-activiteiten zijn bedoeld om 55-plussers een sportaanbod op maat aan te bieden en een

aanbod dat tegemoet komt aan de groeiende vraag en dat is afgestemd op de behoeften en

capaciteiten van ouderen. Beoefening van sportactiviteiten in competitie- of wedstrijdverband is

over het algemeen ongewenst, evenals een strenge opkomstplicht zoals die gebruikelijk is bij

wedstrijdsportbeoefening. Selectie en 'het beter presteren dan anderen' (c.q. de andere ploeg) zijn

elementen die binnen het sporten voor en door ouderen een ondergeschikte rol spelen. Ontmoeting

van leeftijdgenoten met dezelfde belangstelling en het hebben van een nuttige en tevens gezellige

vrijetijdsbesteding kenmerken de sfeer van het sporten voor ouderen. Een sportaanbod op maat

betekent ook ouderen de gelegenheid bieden een keus te maken tussen een gevarieerd aanbod van

lokale sportactiviteiten. Een gevarieerd aanbod houdt in dat ouderen zowel moeten kunnen

deelnemen aan specifieke sportgerichte activiteiten als vol§bal, tennis en badminton als aan

andersoortige sportactiviteiten, zoals een spel- en sportinstuif. Een organisatievorn waar ouderen

naar keus en vrijblijvend kunnen deelnemen Íum een scala van sportactiviteiten (Bokkes, 1995).

Tabel 6.3 Onderscheid lussen heï MBVO en het SVO (Kroes, 1989):

Meer Bewegen voor Ouderen Sport voor Ouderen

52

gericht op de behoeíten van het merendeel van de ouderen

deelnemers lin bepalend

de organisatie is open

er behoeft niets, alles mag

bevat een scala aan bewqingsactiviteiten

kan gebeuren in algemene ruimte

kent specifieke aanbiedingsvorm en

-benadering

is geridrt op optimalisering van het bewegingsgedrag, door plezier,

contacl en ontspanning

is een middel geÍicht op zelÍredzaamheid van de mens en de relatie'

legging

meer gerifit op competitielprestafe geridtte mensen

stelt eisen aan deelnemers

gesloten organisatie

reglementering, oeíenverplichting en lidmaabchap

is geridrt op specifieke bewegingsgebied

vindt plaats in oÍ op specifieke accommodalie

er wordt gelraind en (wedstrild) gespeeld

maximalisering staat cenfaal waaöii inspanning en prestalie primair

van belang zijn

is in wezen doel op zidr

Het aantal ouderen dat actief lid is van een sportvereniging is niet bekend. Wel is gebleken dat met

afnemende leeftijd de sportdeelname afneemt. Indien men een actieve leefstijl wil stimuleren lijkt

deelname aan reguliere sport een goede mogelijkheid. De voorzieningen bestaan al en de huidige

ouderen hebben meer dan voorheen ervaring opgedaan met sportdeelname.
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Indien sportverenigingen zich meer op ouderen wensen te richten, dan zal een stimuleringsbeleid in

gang gezet dienen te worden. Binnen dit beleid moet dan rekening worden gehouden met (Kroes,

1989):

-persoonlijke determinanten :

kennis, overtuiging, waarden en attituden;

--+leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen, sociaal-economische status;

-voorwaardescheppende determinanten:

persoonlijke vaardigheden; aanbod voorzieningen, materiële voorzieningen;

- gedragsversterkende factoren :

ervaren voor- of nadelen van het vertoonde gedrag; nonnen en waarden in de eigen groep

Tevens dient men er rekening mee te houden wat de redenen zijn voor ouderen om Íun sport te

doen (Kroes, 1989): fitheid en gezondheid, contacten met anderen, plezier en gezelligheid.

De Drentse Sportfederatie heeft een onderzoek gedaan naar het sporten voor ouderen in de

provincie Drente, vooral gericht op de behoeften van ouderen en het aanbod vanuit de

sportverenigingen. De belangrijkste resultaten zijn als volgt (De Lang, 1993): Ouderen zijn met

name actieve fietsers, wandelaars en tuinierders. Daarnaast worden met name de

sporíbewegingsactiviteiten zwerlmen, volksdansen, gymnastiek, fitness, tennis en volleybal

beoefend. Hoe ouder men is hoe minder men deelneemt aan bewegingsactiviteiten bij sportver-

enigingen en hoe meer bij het MBvO. Bij 70-plussers is er sprake van een algehele verminderde

deelname uum sport- en bewegingsactiviteiten, behalve bij deelname aan MBvO-activiteiten

volksdansen en gymnastiek. De belangrijkste motieven voor ouderen om sport- en bewegings-

activiteiten te doen zijn: gezondheid, plezier, behoud van ADL, sociaal contact. Bij vrouwen geldt

tevens dat het uiterlijk een belangrijk motief is. Ouderen willen vooral 'samen op eigen initiatief

sport- en bewegingsactiviteiten doen. Met name geldt dat voor mÍumen in de jongere

leeftijdsgroepen. De oudere leeftijdsgroepen wensen vooral deel te nemen aan bewegingsactiviteiten

die door het ouderenwerk (stichtingen ïVelzijn Ouderen, ouderenbonden e.d.) worden

georganiseerd. Bij de groep 55-65 bestaat de minste belangstelling voor activiteiten via het

ouderenwerk. Hun belangstelling gaat vooral uit naar activiteiten bij sportverenigingen of evenhreel

een particuliere instelling. De meerderheid van de ouderen wil deelnemen aÍm sport- en

bewegingsactiviteiten. Het aanbod van bewegingsactiviteiten speciaal gericht op ouderen is echter

beperkt in omvang.
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De meerderheid van de ouderen acht deskundige begeleiding gewenst. Het aantal deskundige

begeleiders met betrekking tot de doelgroep ouderen is daarentegen beperkt.

Drempels voor sportdeelname

De redenen voor ouderen om minder aan sport te doen hebben onder meer te maken met @ostma,

1986; Kanters, 1990):

- Lichnmelijke toestand en attitude tegenover sporten

Veel ouderen doen niet aan sport vanwege lichamelijke gebreken of omdat men dikwijls ziek is.

Dit geldt voor 40Vo van de niet-sportende ouderen. Maar ook wordt de opvatting gehuldigd dat op

oudere leeftijd kalmer aan moet worden gedaan. De misvatting bestaat dat lichaamsbeweging

schadelijk is voor de gezondheid (Dishman,1990; Bokkes, 1995).

Het blijkt dat deelname aan bewegingsactiviteiten vaak samenhangt met het eigen sport- en

bewegingsverleden en dat het bewegingsverleden samen hangt met het milieu waarin men is

opgegroeid. Sociaal isolement, mede veroorzaakt door het ontbreken van de primaire sociale

omgeving (partner overleden en kinderen de deur uit), en immobiliteit versterken de inactiviteit.

- Begeleiding en voorzieningen

Het aanbod van activiteiten komt hoofdzakelijk op het conto van het MBvO; sportverenigingen of

gemeentelijke instanties voeren nog in onvoldoende mate een specifiek beleid gericht op sporten

door ouderen, al lijkt de bereidwilligheid daartoe de laatste jaren wel enigszins toe te nemen.

- Voorlichting en infonnatie

Veel ouderen willen wel actief worden, maar hebben gebrek aan informatie (Dishman, 1990;

Bokkes, 1995). Veel mensen weten bijvoorbeeld niet wat MBvO betekent en inhoud. Veel

voorkomende misvattingen zijn dat MBvO alleen bejaardengymnastiek omvat, of dat het prestatie-

gericht zou zijn. Ook weet men vaak niet van het bestaan van bewegingsmogelijkheden in de eigen

omgeving af.

Een ander knelpunt is dat hulpverleners waaronder ook artsen, soms negatief staan tegenover

bewegen door ouderen; dat vermindert de kans op deelname aan het MBvO of andere sportieve

activiteiten.
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- Samen spoften

Vele ouderen willen vooral samen met anderen sportief actief zijn; blj deze groep ouderen speelt

het sociale aspect een belangrijke rol. Samen actief zijn wordt als gemakkelijker, gezelliger en

veiliger beschouwd (Dishman, 1990; Bokkes, 1995).

Bij ouderen tussen de 75 en 85 jaar speelt een vermindering van de zelfstandigheid door

afrremende lichamelijke mogelijkheden, beweeglijkneid en mobiliteit en belangrijke rol bij het niet

deelnemen aan bewegingsactiviteiten (Hopman-Rock, 1994).

Model proiecten sportstimulerins

Groninger Actief Leven Model 55+ (GAlÀ[) (Stevens et al., J,995)

De werkgroep Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelt in

samenwerking met de Landelijke Stichting MBvO een methodiek voor het stimuleren van sportieve

activiteiten voor sportief niet-actieve 55 plussers: het GALM.

De aanleiding tot het project is de geconstateerde bewegingsarmoede onder ouderen (55+) en de

opgedane ervaring met het stimuleren van bewegingsactiviteiten met behulp van

gezondheidsvoorlichtingsmethoden.

Het project hanteert als uitgangspunt een combinatie van de Active Living benadering en de

gedachte van 'mutual adaptation approach', waarbij de implementatie van veranderingsprocessen

wordt afgestemd en aangepast aan de doelgroep(en).

Alle 55-plussers van een gemeente worden persoonlijk benaderd met de vraag of, en zo ja op

welke wljze, zlj actief zouden willen worden. Op basis hiervan wordt een model gemaakt. Het

resultaat is een stimuleringsmethodiek die primair uitgaat van de vraag bij ouderen.

De ontwikkelde stimuleringsmethodiek bestaat uit vijf onderdelen:

1. het identificeren en benaderen van de doelgroep;

2. het meten van de motorische fitheid;

3. een bewegingsintroductieprogramma;

4. het formuleren van een bewegingsadvies;

5. het ondersteunen bij het continueren van bewegingsactiviteiten.
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De stimuleringsmethodiek wordt op lokaal niveau uitgevoerd door een projectgroep waarin de

organisaties en instellingen vertegenwoordigd zijn die actief zijn, deskundigheid hebben of

verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot bewegen en gezondheid van ouderen.

De stimuleringsmethodiek wordt door middel van een proefproject in de provincies Groningen en

Drente uitgeprobeerd in de periode 199511,996. In dit tijdvak zullen in zeven gemeenten ouderen

benaderd worden om deel te nemen aan het stimuleringsproject. In grotere gemeenten worden

ouderen in een bepaalde wijk benaderd.

De eerste resultaten zijn:

- er is een aantal samenwerkingsverbanden ontstaan op regionaal en lokaal niveau;

- de respons van de niet-actieve ouderen is hoog te noemen;

- de score van de niet-actieve groep op de Groninger Fitheid Test was gemiddeld minder dan de

score van een vergelijkbare actieve groep;

- de bewegingsintroductie werd positief beoordeeld. Men had wel moeite met

technische/coördinatieve vonnen. De lesgever bleek een centrale rol te spelen.

Er wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- het bewegingsaanbod van de reguliere sport valt tegen. Er is moeilijk aansluiting te vinden

tussen een bewegingsintroductieprogïarnma en een bestaand aanbod. Sportverenigingen kunnen

hierop inspelen met een gevarieerd aanbod;

- er dient begeleiding beschikbaar te zijn voor ouderen die een zelfstandig aanbod willen

realiseren;

- het sociale karakter, het plezier in bewegen dient bij de motivatie te worden benadrukt;

- uiwal is te beperken door direct contact van de begeleider. De reden van de uitval dient

gecontroleerd te worden.

De onderzoekers pleiten voor de landelijke invoering van het proefproject

Op basis van de ontwikkelde methodiek en het aantal inactieve ouderen is er een potentieel van

250.000 ouderen die m.b.v. de methodiek gestimuleerd kunnen worden tot een sportieve actieve

leefstijl. Er vindt overleg plaats om tot een landelijke implementatie te komen.
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Programma 'Goed Oud Worden' (Van Hell & Hopman-Rock, 1995)

Doel van 'Goed Oud Worden' is de bevordering van de gezondheid en het handhaven van de

zelfstandigheid van ouderen door enerzijds voorlichting te geven over een gezonde leefstijl en

anderzijds bewegingsoefeningen met een lage intensiteit aan te bieden en te stimuleren dat men de

oefeningen thuis blijft doen.

Het programma is ontwikkeld door TNO-PG op initiatief en door financiering van Merck, Sharp &
Dohme BV voor ouderen van 75 tot 85 jaar die zelfstandig wonen. Vanaf 1995 is de leeftijd

verlaagd naar 65 jaar.

Goed Oud Worden bestaat uit twee onderdelen:

- Gezondheidsbevordering door een oudere, zgn 'senior-voorlichter' van de GGD Rotterdam.

- Een Amerikaans bewegingsprograrrma (SMILE = So Much Improvement with a Little

Exercise), speciaal ontwikkeld voor ouderen door prof Hickey van de University of Michigan

en in Nederland uitgevoerd onder leiding van een leider MBvO.

Bij de voorlichting lig de nadruk op wat men zelf kan doen om gezond en vitaal te blijven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder anderen gezond bewegen, goede voeding, verhoogde

weerstand, verouderingsverschijnselen en veiligheid in en om het huis. De bewegingsoefeningen

van SMILE kunnen na afloop van het programma thuis worden voortgezet. De ontwikkeling van

'Goed Oud Worden' wordt ondersteund door de Landelijke Stichting MBvO, de Unie KBO

(ouderen bond), het MGZ, en het Landelijk Instituut voor GGD'en. 'Goed Oud Worden' is tevens

aangesloten bij het landelijk netwerk 'Ageing Well'.

Van november 1994 tot juli 1995 is het programma ontwikkeld en getest op effecten, met behulp

van een experimentele- en een controlegroep.

De deelnemers waren zeer enthousiast over zowel het voorlichtingsprogramma als het

bewegingsprogramma. In 1995 is een vervolgproject gestart waarna het p§ect landelijk wordt

ger'mplementeerd. In Hoofdstuk 5.2 zijn de eerste resultaten van het programma kort aangegeven.

Project'50+ Sponief , Gemeente Renkwn

Het project '50+ Sportief volgt op een gemeentelijke nota "Ouderen azn zet". Uit onderzoek bleek

dat ouderen graag op een eigen aangepast niveau willen bewegen. Tot nu toe richten de clubs zich

vooral op jongeren en nauwelijks op ouderen. In de gemeente Renkum vonnen de 50 plussers de

snelst groeiende leefijdscategorie.
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Het project '50+ Sportief in de gemeente Renkum heeft als doel ouderen langer zelfstandig te

laten blijven en spitst zich toe op de leefstijlfactor lichaamsbeweging.

Het doel van het project is drieledig:

1. Eind 1998 vertonen meer 50 plussers dan nu een gezond beweeggedrag.

2. Eind 1998 is er een structuur gecreëerd waardoor er in de toekomst aandacht blijft voor 50

plussers en beweging.

3. Het project is een voorbeeld voor andere gemeenten.

Hiermee beoogt de projectgroep dat ouderen in de gemeente Renkum zolang mogelijk zelfstandig

en zelfredzaam in hun eigen omgeving kunnen blijven functioneren.

Om dit alles te bereiken richt de projectgroep zich op:

1. 50 plussers in de gemeente Renkum.

2. Instellingen en organisaties die zich bezighouden met ouderen enlof beweging.

Tijdens de eerste fase van het project is aandacht besteed aan het ontwikkelen van een 'draagvlak'

voor het onderwerp en aÍln onderzoek naar de wensen en behoeften van de Renkumse vijftiger,

'50+ en beweging'. Dit onderzoek vormt de basis voor de te ondernemen activiteiten in het

vervolgtraject. Om de doelstelling te bereiken wordt een tweesporen beleid gevoerd:

- aandacht richten op aanbieders van sport en op de gebruikers van sport.

Dit gebeurt op de volgende wijze:

1. het presenteren van het thema 'beweging' tijdens de gemeente dag;

2. het ontwikkelen van een voorlichtingsbijeenkomst voor de doelgroep over het belang van sport

en beweging;

3. het bieden van ondersteuning aan de sportverenigingen om een nieuw aanbod te ontwikkelen;

4. het organiseren van een sport- en beweegmarkt;

5. het onderzoeken of het mogelijk is een informatiegids over sport uit te geven;

6. het zoeken van publiciteit door regelmatig in de huis aan huis kranten artikelen over sport en

bewegen te laten verschijnen.

Er is een voormeting gedaan naar het bewegingsgedrag bij personen van 50 tot en met 64 iaar,

naar de factoren die dit bewegingsgedrag beïnvloeden en nÍlar de wijze waarop voorlichting het

bewegingsgedrag kan beïnvloeden. Het onderzoek betreft een experimentele gemeente (n=302) - en

een controle gemeente (n=300). De resultaten van dit onderzoek luidden als volgt:
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In beide groepen bleken leeftijd en geslacht niet geassocieerd te zijn met het bewegingsgedrag,

sociaal-economische status wel. In de categorie met de laagste sociale status beoefende een hoger

percentage geen bewegingsactiviteiten, vergeleken met de middelste en hoogste categorie samen.

In de interventiegemeente behoorde T6Votot de bewegers (personen die minimaal een uur per week

bewegingsactiviteiten beoefenen of twee uur per week wandelen of fietsen c.q. een combinatie

hiervan). Niet-bewegers hebben een minder positieve houding (attitude) ten aarnien van

bewegingsactiviteiten dan bewegers. Bovendien hadden niet-bewegers minder het idee dat zij een

gezond beweeggedrag uit zouden kunnen voeren (eigen effectiviteit).

De resultaten uit deze voorstudie worden gebruikt bij de verdere uitwerking van het project.

Tijdens de implementatie-fase van het project zal een breed aanbod van aangepast sportactiviteiten

voor ouderen beschikbaar zijn: zwemmen, polo, tennis, hockey, tafeltennis, bowling, gymnastiek,

korfbal, volleybal, badminton, skeeleren, fitness, voetbal, (volks)dansen.

Chronisch zieken

Prevalentie

Het aantal mensen met een chronische ziekte in Nederland wordt momenteel geschat op 3,4

miljoen. In tabel 6.4 wordt een overzicht gegeven van de aantallen chronische zieken in Nederland

van de belangrijkste chronische ziekten zoals die bekend zijn bij de officiële

gezondheidszorgactoren (Ruwaard et al., 1993).

Tabel 6.4 Prevalentie van enkele chronische ziekten in Nederland (Ruwaard et al., 1993)
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6.2

artrose

coíonaire harEiekten

CABA

migraine

depressie

diabetes mellitus

CVA

reuma (RA)

osleoporose

ziekte van Parkinson

770.000

560.000

540.000

290.000

290.000

250.000

150.000

80.000

40.000

40.000
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Beweeinesparticipatie

Er is weinig bekend als het gaat om deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten van mensen met

een chronische ziekte. Op basis van de gegevens uit de continue Gezondheidsenquéte van het CBS

uitgevoerd in jaren L990-L991 zijn samenhangen bestudeerd tussen lichamelijke activiteiten en

gezondheid (Backx et al., 1995).

Dit is gedaan bij penonen van 16 jaar en ouder met betrelddng tot chronische aandoeningen met de

hoogste prevalentie. De gekozen aandoeningen zijn: CARA, neusbilÏolte-ontstekingen, hypertensie,

rugklachten, aÍtrose en migraine.

Tabel 6.5 laat zien dat vier van de zes geselecteerde chronische aandoeningen samenhangen met

het lichamelilke activiteitenpafroon. kr vergelijking met de totale populatie zijn personen met

CARA, hypertensie, nrgklachten of artrose minder lichamelilk actief.

Tabel 6.5 Prevalentie (in %) voor 3 tmten van lidnnelilke ac-ttuiteit bij perconen van 16 jau q uder met diverse chronische zielden, g*asead
q Wgeverrs van de CBS Gamdheidsenquéte 1990-1991 (&cl« et al., 19§)

Semi-actieÍ Voldoende-actieí
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totale populatie

CARA

neusbijholte
onBtekingen

hypertensie

rugklachten

arfose

migraine

34,1

41,4

34,6

41,7

39,8

44,6

35,6

38,7

42,8

n,9

20,0

n,6

19,5

20,6

20,2

23,5

38,8

39,6

35,2

40,9

Met betrekking tot de overige chronische aandoeningen zijn geen gegevens beschikbaar omtrent de

bewegingsdeelname.

Beweeinesstimulerine

CARA

Uit ondenoek is gebleken dat in principe elke CARA-patiënt die zich goed houdt aan het

voorgeschreven medicrjngebnrik en die een ééí-seconde-waarde (FEVI) heeft van boven de 70Vo

regulier kan sporten. Dit betekent dat ook duursporten als wielrennen, hardlopen en atletiek e.d.

beoefend mogen worden.

Van de CARA-patiënten heeft naar schatting 807o wn FEV1 van 70?o of meer. CARA-patiënten

met een FEVI benedet de 7O7o kunnen, in samenspraak met de behandelend arts, gaan sporten bij
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een aangepaste sportgroep. Deze sportgrcepen worden ondersteund door het Astma Fonds en

opgezet door de regionale afdelingen van het Astma Fonds. Daar wordt onder begeleiding van een

fysiotherapeut aan de conditie gewerkt. Daarnaast kunnen zlj reactiveÍingsprogramma's in

longklinieken en ziekenhuizen volgen. Deze programma's zijn vooral voor ernstige

emfyseempatiënten en mensen met chronische luchtwegvemauwing. Uit onderzoek blijkt dat zowel

astrna-patiënten als emfyseempatiënten en mensen met luchtwegvernauwing veel baat hebben bij

deze reactivering: hun conditie verbetert, ze krijgen meer kracht en leren beter omgaan met de

beperkte hoeveelheid lucht. Een belangrijk aspect van het bewegen voor CARA-patiënten is het

vermijden van rokerige ruimten (Anonymus, 1994\.

Hart- en vaatzielcten

Harpatiënten kunnen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis dikwijls deelnemen aan hartrevalidatie-

programma's. Onderdeel daarvan vormt meestal een fysiek trainingsprogramma. Als de patiënt uit

het ziekenhuis wordt ontslagen, is er de mogeliltheid om poliklinisch Íun een dergelijk progamma

deel te blijven nemen. De rweeledige doelstelling van harEevalidatie is herstel van lichamelijk,

psychisch en sociaal functioneren en het verminderen van de kans op een recidief. Een analyse van

de tertiair preventieve effecten van hartrevalidatie-programma's in diverse landen levert de

volgende informatie (Schàperclaus et aI., 1994):

- Positieve korte termijn effecten op het psychisch functioneren, het (sociale) activiteiten niveau

en de rookgewoonten van AfZ patiënten.

- Deelname aan hartrevalidatie-prograrnma's kan leiden tot statistisch significant minder stress,

een een lager cholesterol ratio, een lagere bloeddruk, en een toenaÍne van de

inspanningstolerantie.

- Een intensief revalidatie-programma van een jaar met aandacht aan matig intensieve

lichamelijke activiteit, een uitgebalanceerd dieet, stoppen met roken en stressmanagement, kan

leiden tot significant minder angina pectoris symptomen, gxotere diameters van coronaire

arteriën, een lager cholesterol ratio, meer verandering in de voeding en een hoger lichameli!<

activiteiten niveau bij de experimentele groep.

- Een revalidatie-programma bestaande uit lichameliJke training in het laboratorium, aangevuld

met 34 maanden drie keer een half uur per week bewegen in een sportgrcep leidde tot de

conclusie dat in de experimentele groep plotse dood minder vaak voor komt dan bij de

controle-groep. Ook werden de diastolische bloeddnrk, lichaamsveqrercentage, het totale

vetgehalte en het prestatievennogen in de experimentele groep srgnificant beinvloed (Shaw,

1981; Oberman, 1982).

61



TNO rapport

PG 96.041

Na afloop van de hartrevalidatie kunnen (ex-)hartpatiënten doorgaan met bewegings- en

sportactiviteiten bij speciale verenigingen voor hartpatiënten die zijn aangesloren bij de Stichting

Hart in Beweging (HIB). Voor nadere informatie over HIB wordt verwezen naar Hoofdstuk7.2.

Behalve door HIB worden er ook door de Nederlandse Bond voor Aangepaste Sport (NEBAS) en

door Symbiose (voorheen het PSBG) bewegingsactiviteiten aangeboden voor (ex-)hartpatiënten.

Reumatoi'de artriti s ( reuma )

Er zljn in Nederland meer dan 90 reumapatiëntenverenigingen, verenigd in de

Reumapatiëntenbond. Uit een inventarisatie van het MSG (Stiggelbout, 1995) is gebleken dat ruim

tweederde van de reumapatiëntenverenigingen bewegingsactiviteiten organiseert voor haar leden.

Over het algemeen betreft het aanbod hydrotherapie en zwerlmen, vooral in verwarmde

zwembaden (32 graden). Ook wordt er dikwijls aan zaalsport gedaan.

Fibromyalgie

Voor mensen met fibromyalgie worden er op vele plaatsen in het land speciale

bewegingsactiviteiten opgezet. De Vereniging "Fibromyalgie Eendracht Sterk" (FES) coördineert

vanuit haar landelijk steunpunt deze bewegingsactiviteiten. Zlj heeft., verspreid over het land, vele

regionale contactpersonen, die in hun regio zorgdragen voor de opzet van de groepen. Momenteel

heeft FES een overzicht van ruim 110 bewegingsgroepen. Er is nog geen onderzoek verricht naar

de effectiviteit van bewegingsprogramma' s voor fibromyalgie-patiënten.

Rugklachten

Voor mensen met rugklachten bestaan er rugscholen. Dat zijn programma's waarbij in het

algemeen voorlichting over de aandoening gekoppeld wordt aan fysiotherapie en

bewegingsprogramma's. Het doel van rugscholen is te voorkomen dat klachten en aandoeningen

chronisch worden, het verminderen van beperkingen en eventueel het bevorderen van de terugkeer

in de arbeidssituatie. Goed opgezette effectstudies van rugscholen zijn schaars. Van der Grinten et

al. (1988) troffen slechts vier methodologisch redelijk tot goed verantwoorde, gecontroleerde

studies in de literatuur zlan. De resultaten van deze interventies bleken bescheiden. Bij beginnende

rugklachten (sub-acute patiënten) lijkt een aanpak van enkele dagen te helpen om de symptomen te

verminderen en de duur van het ziekteverzuim te verkorten door snel met begeleiding te beginnen.

Bij chronische patiënten lijkt alleen een zeer intensieve en brede aanpak (basiskennis, praktische

oefenen, omgaan met pijn, werktraining, e.d.) te kunnen helpen.
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Ziekte van Bechterew

Er zijn anno 1995 meer dan 60 Bechterew oefengroepen in Nederland, merendeels opgezet vanuit

Bechterew-patiëntenverenigingen en Reuma-patiëntenverenigingen. Het doel van de activiteiten is:

het op peil houden of verbeteren van de mobiliteit, de kracht en het functioneren. Tevens zijn

aandachtspunten: de ademhaling, houding en ontspanning, het contact met mede patiënten en de

stimulatie. In alle groepen wordt bewegingstherapie gegeven en in vele groepen sport. In driekwart

van de groepen wordt bovendien hydrotherapie als bewegingsvoÍm gegeven. De gemiddelde

oefenduur per wekelijkse sessie bedraagt circa anderhalf uur voor bewegingtherapie en ruim een

half uur voor de andere bewegingsvonnen. De groepsgrootte bedraagt gemiddeld ongeveer 22

mensen.

Er is een gerandomiseerd onderzoek gedaan naar de effectiviteit van groepsoefentherapie

vergeleken met individueel thuis oefenen. Vergeleken met thuis oefenen zorgen negen maanden

groepsoefentherapie voor een verbetering in globale gezondheid, mobiliteit en fitheid (Hidding &

Van der Linden, 1994).

Drempels voor sportdeelname

Er is tot op heden onvoldoende informatie beschikbaar omtrent determinanten van lichamelijke

(in)activiteit en drempels en stimulansen met beffekking tot sport- en bewegingsdeelname van

mensen met een chronische ziekte. Dergelijke informatie is gewenst in het kader van het stimuleren

van meer bewegen voor deze doelgroepen.

Modelproiect sportstimulerin e

NISG project "Chronische Ziek(t)en en Sport"

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de begeleiding en advisering van artsen, paramedici

en overige begeleiders ten aanzien van mensen met een chronische zíekte kan worden omschreven

als fragmentarisch en ongecoördineerd. Door middel van het NISG project "Chronische Ziek(t)en

en Sport" is gedurende vele jaren getracht de verschillende gezondheidswerkers beter te informeren

en consensus te bereiken over de optimale begeleiding bij bewegingsactiviteiten.

Ten behoeve van een structurele aanpak is na zorgvuldige voorbereiding een basisprotocol

opgesteld van waaruit de verschillende chronische aandoeningen uitgewerkt konden worden

(Figuur 6.1). De opzet is het streven nzar consensusontwikkeling. Per onderwerp heeft een

voorbereidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van het desbetreffende medisch

specialisme, de sportgeneeslcunde en/of de sporfysiotherapie, aan de hand van beschikbare
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informatie discussievragen of stellingen geformuleerd. Een 25 tal inhoudelijke deskundigen uit

verschillende vakgebieden wordt hierbij uitgenodigd om aan de hand van de stellingen consensus te

ontwikkelen over een bepaalde chronische aandoening in relatie tot bewegen/sportbeoefening.

In een tweetal besprekingen komt deze groep deskundigen tot het opstellen van basisafspraken die

gezien kunnen worden als richtlijnen. Deze richtlijnen worden vertaald en omgezet in populaire

Figuur6.1 Basisprotocol, van waaruit iedere chronische aandoening uitgewerkt kan worden.
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brochures en voorlichtingsfolders bestemd voor de sporter met een chronische aandoening en voor

de sportbegeleider. De informatie die voortkomt uit de genoemde consensusontwikkeling, moet

ertoe leiden dat zowel de sport- als de medische begeleider ieder binnen hun eigen vakgebied op de

hoogte worden gebracht van de gewenste bewegingsvorÍnen, de mate van bewegen en de eventuele

risico's. Binnen het NISG project "Chronische Ziek(t)en en Sport", dat al sinds 1989 loopt, zijn de

volgende chronische ziekten uitgewerkt artrose, CARA, diabetes mellitus, epilepsie, hart- en

vaatziekten, hoofdpijn, neuromusculaire ziekten, osteoporose en chronische lage rugpUn.

Regionale symposia "Chronisch ziek zijn en toch sportief bewegen" (Coumans, 1995c).

In de periode van eind 1992 tot eind 1994 heeft het NISG gezamenlijk met provinciale sportraden

5 symposia georganiseerd, getiteld "Chronisch ziek zljn en toch sportief bewegen". Deze regionale

symposia zijn respectievelijk gehouden in de regio's Noord-Nederland (Hoogeveen), Zuid-West

Nederland (Heinkenszand), Midden-Oost Nederland (Arnhem), Zuid-Oost Nederland (Veldhoven),

en Noord-West Nederland (Amsterdam).

De aanleiding van deze symposia was om de in de voorgaande jaren door het NISG verkregen

kennis en produkten op een praktische manier dichter bij de gebruikers te brengen. Die gebruikers

zijn zowel mensen met een chronische ziekte als begeleiders (medici, paramedici, sporttechnisch

kader en bestuurders). Het doel is om chronisch zieken te stimuleren om aan sportief bewegen te

gaan of blijven doen. Bovendien zou dat op een verantwoorde manier dienen te worden gedaan.

Ieder symposium bestond uit verschillende onderdelen: een algemene inleiding, voordrachten,

workshops, een videoprogramma, een informatiemarkt en een paneldiscussie. Zes chronische

ziekten stonden in het bijzonder centraal, namelijk hart- en vaatziekten, CARA, reurra, diabetes,

spierziekten en epilepsie.

De belangstelling voor en de publiciteit rondom de symposia was redelijk tot goed geweest. Wel

bleek dat de begeleiders (fysiotherapeuten, MBvO-leiders, trainers, etc) iedere keer de overhand

hadden, terwijl de deelname van de primaire doelgroep (de chronisch zieken) slechts L$-lSVo

bedroeg. De motivatie van de deelnemers om het symposium te bezoeken was vooral om kennis en

informatie te verkrijgen, soms zeer algemeen soms zeer specifiek.
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6.3 Gehandicapten

Prevalentie

Li c hame lij k gehandic apten

De groep lichamelijk gehandicapten vormt een heterogeen geheel. Er is onderscheid gemaakt naar

de verschillende soorten beperking (de aard van de beperking) (CBS/NIMA\MO, 1990):

Er zljn totaal circa 1.550.000 mensen met een min of meer ernstige lichamelijke handicap in

Nederland. Hieronder volgt een nadere specificering.

- 365.000 personen zijn gehandicapt op grond van een stoornis aan de benen, voeten, heupen, of

rug met als gevolg een ernstige beperking in het lopen;

- 204.0W personen zijn gehandicapt op grond van een stoornis aan de benen, voeten, heupen, of

rug met als gevolg een beperking in het gaan zitten of opstaan;

- 421-0OO personen zijn gehandicapt op grond van een stoornis aan de benen, voeten, heupen, of

rug met als gevolg daarvan een beperking in het zitten of staan;

- 240.000 personen zijn gehandicapt op grond van een (zeer) ernstige beperking in de arm-hand

functie;

- 383.000 personen die toevallen/epilepsie of stoornissen in de evenwichtsfunctie hebben die

leidt tot een (zeer) emstige beperking in het verplaatsen;

- 158.000 personen zijn gehandicapt op grond van een (zeer) ernstige beperking in het zien;

- 290.000 personen zijn gehandicapt op grond van een (zeer) ernstige beperking in het gehoor;

Verder zijn er personen gehandicapt op grond van een (zeer) ernstige beperking in het spreken

(71.000), tot plassen of ontlasting (220.000).Deze beide categorieën worden in het kader van deze

rapportage buiten beschouwing gelaten. Tenslotte zíjn er 371.000 personen gehandicapt als gevolg

van een stoornis in de hart- of long-functie in het uithoudingsvermogen. Er is aanzienlijk overlap

tussen deze categorie en de chronisch zieken. In deze rapportage wordt deze categorie beschouwd

als'chronisch zieken'.

Bij de meeste beperkingen hebben vrouwen hogere prevalentie-cijfers dan mannen. Van deze

verschillen nuur geslacht blijft een aanzienlijk deel bestaan, ook na correctie voor

leeftijdsverschillen. Er zijn dus meer vrouwen dan mannen met een handicap.

Ook is er verschil in sociaal-economische status: mensen uit lagere maatschappelijke lagen van de

bevolking hebben relatief vaker een handicap dan groepen uit hogere lagen van de bevolking.
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Mensen met een verstandelijke handicap

De schattingen van het totaal aantal mensen met een verstandelijke handicap lopen uiteen van

100.000 (WVC, 1991) tot 153.000 (Goedhart & Cremers, 1995).

De totale groep verstandelijk gehandicapten is zeer heterogeen en moeilijk te definiëren.

De definitie van de American Association for Mental Deficiency (AAMD) is een algemeen

geaccepteerde definitie. Daarbij worden de volgende kenmerken van verstandelijk gehandicapten

genoemd:

- een verminderd verstandelijk functioneren (IQ onder de 70);

- tekortkomingen in het aanpassingsgedrag (sociaal functioneren, communicatie, zelfredzaamheid

enz.);

- het ontstaan van de handicap in de ontwikkelingsfase; dat wil zeggen voor het 18e jaar.

Bewe sin esparticipatie

Li c hame lij k g e handi c apt en

Getallen over de precieze bewegingsdeelname van lichamelijk gehandicapten zijn schaars.

Uit onderzoek van Manders bij lichamelijk gehandicapten bleek 55Vo van deze groep gehandicapten

minimaal 12 keer per jaar aan sport te doen. Ongeveer een vijfde sport ook georganiseerd. Het

percentage dat nooit sport is 397o. Deze getallen zeggen echter niets over de intensiteit en uit de

frequentie van 12 keer per jaar kan niet worden geconstateerd of de sportende gehandicapten

voldoende sporten/bewegen voor de gezondheid.

V e rstande lij k g ehandicapten

Van de ruim 100.000 verstandelijk gehandicapten in ons land, nemen 14.000 (14Vo) deel aan

sportactiviteiten in georganiseerd verband (Coumans & van de Rijdt, 1995; Goedhart & Cremers,

1995). Er zijn bij de Nederlandse sportbond voor mensen met een verstandelijke handicap (NSG)

meer dan 175 organisaties aangesloten in meer dan 35 verschillende sport- en spelsoorten. Er zijn

voorts geen getallen voorhanden met betrekking tot de mate van inactiviteit van verstandelijk

gehandicapten.

67



TNO rapport

PG 96.041

Drempels voor sportdeelname

Li c ham e lij k g e handi c ap t e n

Er zijn meerdere factoren aan te wijzen als banière voor de lage sportdeelname (Manders &

Kropman, 1984; Kanters, 1990; Duif et al., 1995);

- Sportbeleving en houàing t.o.v. handicap

Ruim de helft van de niet-sporters geeft weinig om sport of noemt persoonlijke opvattingen over

wat men door de handicap niet meer kan of voor zichzelf geschikt acht als reden om niet te

sporten. Gehandicapten die relatief sterk door hun handicap belemmerd worden, doen weinig aan

sport.

- Voorlichting

Veel niet-sporters vinden de voorlichting over sport gebrekkig; men is slecht bekend met de

sportmogelijkheden (plaats, tijd, vormen e.d.), weet niet waar men terecht kan voor informatie,

hoort niets van sportacties voor gehandicapten, eÍtz. Vooral voor potentiële sporters is dit een

zwaarwegende factor.

- Sportstimulering

Gehandicapten die vroeger op school nauwelijks aan sport meededen en daartoe niet gestimuleerd

werden, doen ook op latere leeftijd relatief weinig aan sport. In het aangepast onderwijs is de

ervaring met sportbeoefening veel groter en intensiever. Gehandicapten die tijdens de revalidatie

niet of nauwelijks tot sporten aangezet zijn, doen ook na de revalidatie relatief weinig aan sport.

- Voorzieningen, begeleiding en kosten

Een groot deel van de gehandicapten vindt het aanbod Íum sportaccommodaties kwantitatief en

kwalitatief onvoldoende (moeilijke entree e.d.). De vervoersproblematiek werkt dikwijls als een

obstakel voor feitelijke sportdeelname.

Het bewegingsaanbod voor gehandicapten via sportverenigingen wordt zowel kwantitatief als

kwalitatief onvoldoende beschouwd. Ook een gebrekkige begeleiding wordt als knelpunt ervaren.

Wat de leiding betreft heeft men behoefte aan persoonlijke en intensieve begeleiding. De kosten

worden door de helft van de gehandicapten als knelpunt ervaren. Gehandicapten met een leag

inkomen doen minder aan sport dan diegenen met een hoger inkomen.

68



TNO rappon

PG 96.041

V e r s t ande lij k g e handic apt en

Het MSG heeft in samenwerking met de NSG een verkennend onderzoek gedaan naar de redenen

van niet-sporten door verstandelijk gehandicapten. Er is een groot aantal redenen aan te wijzen

voor een verminderde participatie. Deze worden hieronder beknopt weergegeven (Coumans et al.,

1995b):

- M otivationeel terrein:

* er wordt al genoeg aan sporíbewegen gedaan

* desinteresse

* de voorkeur geven Íum een andere hobby.

- Organisatorisch terrein

* tijdgebrek, geen tijd van de ouders om kind weg te brengen en op te halen

* de onmogelijke tijd van het sportaanbod

* geen beschikbare vrijwilligers

* afstand tot de sportfaciliteit

* onbekendheid met het aanbod

* geen adequate begeleiders.

- P sycho- sociaal terrein

* gedragsproblemen

* straatvrees, angst voor de menigte

* geen vrienden om mee te sporten

* psychische beperkingen

* angsUniet weten wat sport inhoudt.
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7. ORGANISATIES IN NEDERLAND DIE LICHAMELUKE ACTTWTEIT VAN

SPECIALE GROEPEN §TIMULEREN

7.1 Onderzoeksinspanningen op het terrein van bewegen voor speciale groepen in Nederland

Erasmus Universiteit Rotterdam
- Effecten van bewegingsprogramma's voor ouderen:

een economische benadering vanuit de literatuur
- Ontwerp van apparatuur voor houdings- en bewegingsregistratie

Katho lieke U niv e rs iteit N ij me g en
- Quad Rugby project: het effect van deelname aan quad rugby op de fysieke belastbaarheid en

de functionele belasting van rolstoelgebruikers met en cervicale dwarslaesie
- Paraplegie en inspanning
- Bloedcirculatie, uithoudingsveÍmogen en leeftijd

Landb ouw U niv e rs ite it Wa g ening en
- Cardiovasculaire effecten van training bij ouderen
- Lichamelijke activiteit en gezondheidskarakteristieken; een onderzoek bij oudere nederlandse

mannen en vrouwen
- Dieet en lichamelijke activiteit als determinanten van voedingsstatus bij oudere vrouwen
- Haalbaarheid en effecten van een trainingsprogrÍunma voor oudere mannen en vrouwen

Rij ks univ e rs ite it G ro nin g en
- De relatie tussen lichamelijke activiteit en fitheid bij ouderen
- Ontwikkeling van de Groninger Fitheidstest voor Ouderen (GFO);
- De ontwikkeling van een adviseringsmodel voor ouderen: GLAS/GALM
- Bewegings- en houdingprocessen en Parkinsonisme
- Hartrevalidatie bij patiënten met een gestoorde linker ventrikelfunctie
- Organisatie van sportgroepen voor hartpatiënten en de invloed op risicofactoren voor CllZ in

Nederland en Duitsland
- Meting van effecten van deelname aan sportgroepen voor hartpatiënten
- Programma-ontwikkeling voor het revalideren van CVA-patiënten
- SportpaÍicipatie en -mobiliteit van kinderen in sociaal-economische achterstandssituaties
- Sportstimulering door longartsen
- Effecten van een sportvormingsprogramma voor lichamelijk gehandicapten

- Effecten van bewegingsactivering bij klachten van depressieve aard

- Vergelijkend onderzoek naar de effecten van runningtherapie en farmacotherapie op de

geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen met depressieve klachten
- Vergelijkend onderzoek naar het effect van steunende contacten versus bewegingsactivering

bij depressie
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Rij ks univ e rs ite it Limbur g
- Effectstudie groepsgebonden oefentherapie voor ziekte van Bechterew
- De effectiviteit van manuele therapie en fysiotherapie voor rug- en nekklachten
- Preventie hart- en vaaaiektenlfysieke belasting
- Evaluatie van een bewegingsprogramma voor diabetes mellitus

Rij ksuniv e rs iteit U tre cht
- Het sporthart in de jaren negentig
- Veroudering, inspanning en gezondheid
- Functionele bewegingsanalyse bij kinderen met aandoeningen van het houdings- en

bewegingsapparaat
- Syndroom van Marfan en sportbeoefening; een literatuuronderzoek
- Lichamelijke inactiviteit als risicofactor voor hart- en vaatziekten
- Lichamelijke activiteit en cardiovasculaire risico-factoren bij oudere marnen in Finland, Italië

en Nederland
- 30 jaar bewegen bij de Nederlandse Hartstichting
- Angina pectoris: lichamelijke activiteit en medicamenteuze therapie
- Evaluatie van meetmethoden m.b.t. lichamelijke activiteit bij ouderen

Technische U niversiteit D elft
- Het gebruik van het schoudergewricht bij de handmatige voortbeweging van een rolstoel

Technische U niversiteit Eindhoven
- Meten van beperkingen die optreden bij ADl-activiteiten (arm/fiand)

Vrij e U niversiteit Amsterdam
- Effecten van woon-werkverkeer fietsen op conditie en gezondheid

- Trainbaarheid van de maximale zuurstofopname bij ouderen (60+)
- Fysieke prestatie van top-rolstoelatleten die deelnemen aan de Wereldspelen voor

Gehandicapten
- Het effect van steunende contacten versus bewegingsactivering bij depressie

- Sociale en motorische ontwikkeling van verstandelijk gehandicapte kinderen
- Bewegingsactivering bij demente bejaarden;

diagnostiek - therapie - effectevaluatie
- Motorische en sociale ontwikkeling bij verstandelijk gehandicapte kinderen

Hogeschool lziden
- opstaan en gaan, maar rustig aan: ontwil*eling trainingsschema ter verbetering van aeroob

veÍïnogen voor mensen met lage-rugklachten

I nstituut v oor Revalidatie V raag stukken ( I RV H o ensb roek)
- Ontwikkeling van mobiliteitsgerichte functionaliteitsmeting van rolstoelgebruikers met een

dwarslaesie

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetensclwppen (ITS)
- Sportdeelname in Nederland; continui'teit en veranderingen in de deelname tussen 1978-1990

RIVM
- Volksgezondheids Toekomst Verkenningen
- Inventarisatie van leefstijlprogramma's in Nederland: de Focal Point
- Relatie tussen bewegen en hart- en vaatziekten bij oudere mannen 65-85 jaar: de Zutphen
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Symbiose (=PSBG)
- Evaluatie van een zwemprogramma voor patiënten met fibromyalgie
- Evaluatie van Meer Bewegen voor Hartpatienten

TNO Preventie en Gezondheid
- Vragenlijst naar fysieke activiteit in de vrije tijd; literatuurstudie
- Preventie van klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat
- Houding Parkinson-patiënten
- Het omgÍum met artrose van de knie of de heup: de ontwikkeling van een leefstijlprogramma
- Omgaan met artrose van de knie of de heup: evaluatie van een leefstijlprograrnma
- Haalbaarheidsstudie screening verminderde quadriceps functie bij kwetsbare ouderen
- Determinanten van immobiliteit en fysieke activiteit. Een pilotstudie onder zelfstandig

wonende ouderen van75 tot 85 jaar, die op de wachtlijst thuiszorg staan
- Activiteiten in de avonduren: evaluatie van een experiment in een zorgcentrum
- Goed oud worden

Academis ch Ziekenhuis Groningen
- Lopen patiënten met epilepsie extra risico's bij het sporten?
- Training van CF patiënten
- De neuropsychologische preventie van immobiliteit bij Parkinson-patiënten
- Het effect van variatie in loopduur op de botstofwisseling bij patiënten met osteoporose

Academisch ziekenhuis Leiden
- Revalidatie van hartchimrgische patiënten
- Intensieve oefentherapie bij patiënten met RA

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afdeling longziekten
- Invloed van fiets-ergometrie op de spierkracht van de quadriceps en de hamstrings bij

fibromyalgie
- Revalidatie van CARA-patiënten

Academis ch ziekenhuis Nijme gen

- Reactivering van CARA-patiënten
- Effect van hydrotherapie

B eatrixoord revalidatieziekenhuis Haren
- Reactivering van emstige CARA-patiënten in de eerstelijnszorg

De Wever Ziekenhuis Heerlen
- Evaluatie van groepsoefentherapie bd pat. met de ziekte van Bechterew

D iaconessen Ziekenhuis U trecht
- Het effect van fysieke training op de stofwisseling, het lipideprofiel en het welzijn van oudere

obese NIDDM patiënten

Kennemer Gasthuis Haarlem
- Effect van hartrevalidatie

St F ranciscusoord Valkenburg
- Fysieke training van kinderen met infantiele encephalopathie
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St. Maartens Kliniek, Dienst Fysiotherapie
- Conditietraining van de volwassen cysticfibrosis patiënt met een pulmonaal bepaalde

inspanningsbeperking
- Registratie van fijne motoriek bij patiënten met RA
- Hydrotherapie bij RA

VU ziekenhuis Amsterdam
- Effectiviteit van CARA-reactiveringsprogramma; effecten revalidatie

Ziekenhuis de Gelderse Vallei Ede
- Effectmeting hartrevalidatie

U niversitair l-ongcentrum D ekkersw ald
- Effecten van revalidatie bij patiënten met CARA

GGD Zuid-Oost Drente
- Zuid-Oost Drente "Hartstikke Goed"; evaluatie van een community based GVO-progfilmma

Nederlands Astma Centrum Davos
- Longrevalidatie op 1560 meter hoogte

Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten
- Onderzoek naar de effecten van sportvoorzieningen op de sportdeelname door ex-revalidanten
- Stand van zaken m.b.t. informatievoorziening in het aangepast sporten

N e derlands e sportbond v o o r v erstandelij k g ehandicapten
- Analyse van de drempels, leidend tot een verminderde sportparticipatie door mensen met een

verstandelijke handicap

NOC*NSF, sector Sport en Gezondheid
- Chronische ziekten in relatie tot sport/bewegen (algemeen)
- Tevens m.b.t. specifieke aandoeningen:

- osteoporose
- reumatoide artritis
- epilepsie
- cara
- migraine
- hypertensie
- lage rugklachten
- neuromusculaire aandoeningen
- artrose

- De ontwikkeling van het Bewegings Informatie Systeem; databank voor ouderen en chronisch
zieken

RIAGG W-Noord Brabant
- De ontwikkelen van de lijst van activiteiten in de vrijetijd voor ouderen

Sport friesland
- Marktonderzoek naar sportdeelname van 55+ in friesland; wensen, behoeften van deelnemers

en aanbod vanuit verenigingen

STAMM Sport Drente
- Beweging voor ouderen; onderzoek naar vÍaag en aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten

voor ouderen
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Sp o rt s erv ic e M idden N ede rland
- Participatie aangepast sporten; een literatuuronderzoek
- Participatieonderzoek aangepast sporten in Utrecht

Van Dijh van Soomeren en Partners
- Deelname aan sport en lichamelijke activiteit door ouderen (55+)

7.2 De structuur van organisaties ter bevordering van het bewegen voor speciale

groepen in Nederland

In deze paragraaf worden de organisaties beschouwd die op het terrein van sport- en

bewegingsstimulering met betrekking tot ouderen, chronisch zieken en gehandicapten een rol spelen

op landelijk enlof provinciaal niveau. Per organisatie wordt Íumgegeven wat de doelstellingen en de

taken zijn. Tevens worden belangrijke p§ecten genoemd en er wordt aangegeven op welke wijze

ze betrokken zijn bij de sport- en bewegingsstimulering. In eerste instantie worden die organisaties

beschouwd die zich op alle drie doelgroepen richten. Vervolgens wordt ingegaan op die

organisaties die zich specifiek richten op een van de drie doelgroepen.

7.2.1 Algemeen

NOC*N,SF

Doelstellingen

- bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Nederland naar eigen keuze op verantwoorde

wijze sport kunnen beoefenen, dan wel daarbij betrokken kunnen zijn;

- uitdragen van de betekenis van de sport voor de maatschappij;

- behartigen van de belangen van haar leden;

- uitdragen en bevorderen van de Olympische beweging en haar doelstellingen.

De sector Sportontwilckeling heeft in dit kader de volgende specifieke doelstellingen:

- bevorderen van de kwaliteit en de kwantiteit van kader en potentieel kader in de sport;

- stimuleren van sportdeelneming door niet-sporters en ex-sporters, het behouden van actieve

sporters, bijdragen aan de continuiteit van de sportbeoefening en aan de kwaliteit van het

sportaanbod;
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- verbeteren van het doelgericht en doelmatig handelen van sportorganisaties en het versterken

van de sportinfrastructuur;

- het verzamelen van data, maken van analyses en verrichten van onderzoek op het terrein van

sPort en samenleving en het bewerken van deze gegevens tot beleidsinformatie voor extern en

intern gebruik en het verspreiden hiervan;

- bijdragen aan het verspreiden van het Olympisch gedachtegoed en het internationaliseren van

de Olympische thema's.

De sector Sport en Gezondheid (voorheen het NISG)

De twee hoofddoelen van deze sector zijn:

1. het bevorderen van de (volks)gezondheid middels sport en bewegen en voorkomen van

gezondheidsschade;

2. het herstellen van gezondheidsschade als gevolg van sport en bewegen en voorkomen van

herhaling van gezondheidsschade.

Deze twee hoofddoelen staan aan de basis van twee programmalijnen waarbinnen het beleid en

meerjarenprogramma's worden ontwikkeld. De lopende projecten van het voormalige MSG zijn

grotendeels toe te delen aan één van beide programmalijnen. De coördinatie van projecten als

Nederlan"d. in Bewegin7 WIB) en Sportblessures, Preventie en brg (SPZ) worden organisatorisch

ondergebracht in de eerste programmalijn. De tweede programmalijn bundelt de know-how en

aanpak van de mogelijke schadelijke gevolgen van sportbeoefening. Het gaat daarbU om de

organisatie en de kwaliteit van het zorgaanbod.

De sector Sport en Gezondheid van NOC*NSF tracht haar doelen te bereiken door uitvoering van

de volgende kerntaken:

- advisering van NOC*NSF bestuur op het terrein van sport en gezondheid, via

beleidsontwikketing en monitoring;

- programma-management "Sport en Gezondheid", via beleidsontwikkeling, beleidscoördinatie en

beheersing van de uitvoering;

- professionele dienstverlening op het gebied van preventie en zorg door voorlichting en

bondsmedische begeleiding (advisering, toetsing en ondersteuning);

- ondersteuning landelijke infrastmctuur op het gebied van de sportgezondheidszorg via

a. kwaliteitsontwilJ<eling aanbodstructuur

b. implementatie van beleid "Sport en Gezondheid" in Olympisch Netwerk
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c. bevordering van sportieve activiteiten gericht op gezondheid en het leveren van de

daarroor noodzakelijke spoÍgezondheidszorg te Papendal;

- sport- en bewegingsstimulering met als doel gezondheidsbevordering, d.m.v. methodiek en

modelontrrikkeling;

- Deskundigheidsbevordering op het gebied van "Sport en Gezondheid", via opleidingen en

kennis- en informatie distributie;

- uiwoering van geneeskundig handelen door medische begeleiding en behandeling waaronder

revalidatie van (top)sporters.

Het beleid van de sector Sport en Gezondheid van NOC*NSF richt zich op alle potentiële sporters

en intermediairs op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

De sector Sport en Gezondheid heeft een aantal activiteiten die haar bijzondere aandacht vragen:

- Bewegingsstimuleringsprogramma "Nederland in Bewegingl"

- Active Living

- Sportblessures Preventie ea Zorg (SU)

- Chronisch zieken en bewegen

De aandacht voor chronisch zieken en bewegen van NOC*NSF wordt behandeld als

voorbeeldproject met betrekking tot chronisch zieken in Hoofdstuk 6.2.

In relatie tot de doelgroepen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn vooral Active Living

en "Nederland in Beweging" relevant en worden hier verder toegelicht.

LANDELUKE CAMPAGNE: "NEDERLAND IN BEWEGING!" (uit Molleman et al., 1995)

MB is een actieprogramma waannee NOC*NSF een belangriSke bijdrage wil gaan leveren aan het

stimuleren van sport en bewegen onder de Nederlandse bevolking. Dit wil zij doen samen met

allen die zich op een of andere manier bezig houden of willen houden met sport- en

bewegingsstimulering. MB zal tenminste 8 jaar gaan duren en de eerste trree jaar (1995-1996) is

de aandacht vooral gericht op mensen van 55 jaar en ouder waarbij er speciale arndacht is voor

chronisch zieken.

76



TNO rapport

PG 96.041

Doel en perspectief

MB racht een substantiële groei te bewerkstelligen van het percentage Nederlanders dat door een

actieve leefstijl, met het accent op regelmatig en verantwoord bewegen, de eigen gezondheid

positief bernvloedt.

Gehoopt wordt dat MB een begrip gaat geworden door massa-mediale campagnes en tal van

activiteiten op het lokale niveau en binnen de verschillende sportbonden. Het aantal actieve

sportbeoefenaren, aangesloten bij sportclubs is toegenomen, evenals het aantal mensen dat

informeel sport of beweegt. NIB wil een stevige bijdrage leveren aan pleitbezorging van sport- en

bewegingsstimulering in Nederland. Daawoor streeft men naar brede politieke steun en een breed

draagvlak in Nederland voor bewegingsstimulering. Dat moet leiden tot een versterking van

structurele voorwaarden om beweging te stimuleren zoals aandacht binnen sportbonden voor oudere

spoÍers, chronisch zieken, gehandicapten en migranten, een bijdrage van verzekeraars bij

Strategisch Plan Nederland in Beweging!, de ontwikkeling van (therapeutische)

bewegingsactiviteiten voor chronisch zieken en gehandicapten, aandacht voor bewegen binnen

bedrijven als onderdeel van een goed arbo-beleid, etc. De coördinatie van NIB ligt bij de sector

SpoÍ en Gezondheid van NOC*NSF. h een intensieve samenwerking met tal van organisaties die

zich landelijk, regionaal en lokaal met allerlei vormen van bewegings- en sportstimulering

bezighouden wil men de doelstelling van NIB zien te realiseren. Begonnen wordt met een

programma voor ouderen en chronisch zieke ouderen. Daama volgen programma's voor jeugd en

voor volwassener/werknemers. Wat NIB te bieden heeft ligt primaiÍ op het gebied van de

kwaliteitsverbetering van de bewegingsstimuleringsprogramma's in Nederland, zowel in

inhoudelijke als strategische zin, en het verspreiden van goede lokale initiatieven over het land.

Àanpak

In de aanpak van MB zal gebruik gemaakt worden van modeme theoretische inzichten over

individuele gedragsverandering en toepassingen daanran voor het stimuleren van sport en

lichamelijke activiteit. Wat de strategie van NIB betreft is de participatie van alle mensen die met

bewegingsstimulering bezig zijn een belangrijk uitgangspunt. Een breed gedragen programma is

alleen te realiseren als daarin participatie en gezamenlijk intersectoraal optreden voorop staan. NIB

wil aansluiten bij wat er op dit moment in Nederland gebeurt aan sport- en bewegingsstimulering

en dit geleidelijk aar- helpen uitbouwen en zodoende een systematisch ontwikkelings- en

verbeterplan voor het meer verantwoord gaan bewegen te realiseren. Het is van belang daarbij van

elkaars goede oplossingen te leren, deze adequaat te verspreiden en daar waar lacunes zijn

oplossingen te zoeken. MB kan een katalysator zijn in dat proces en faciliterend zijn in het
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aanreiken van kennis en steun. De verantwoordeli.yikheid voor sport- en bewegingsstimulering moet

daar blijven waar die nu ook is. MB kan samen met de betreffende mensen optimale oplossingen

zoeken en inhoud geven aan meer bewegen. Hierin zít een sterk element van empowerment. In dat

geheel is het dynamisch samenspel tussen het nationale en het regionale en lokale niveau van NIB

van groot belang. De ervaringen op het eerste NlB-congres gehouden in oktober 1995 leren dat er

veel behoefte is om gezamenlifi de bewegingsstimulering aan te pal*en en voor de hier geschetste

aanpak lrykt een $oot draagvlak te zijn.

Activiteiten gericht op de doelgroep ouderen en chronisch zieke ouderen

De activiteiten gericht op ouderen en chronisch zieke ouderen lopen volgens twee hjnen. De eerste

lijn heeft betrekking op concrete bewegingsstimuleringsprojecten op het lokale niveau of binnen

een organisatie. De nveede lijn heeft benekking op de activiteiten die vanuit het landelijke niveau

worden ontwikkeld en die faciliterend zijn voor het stimuleringsbeleid op het lokale niveau.

Lolcaal niveau

In drie settings (dat kunnen lokale situaties ziyr, maar ook een bepaalde organisatie, iaslelling of

koepel) zal op korte termijn gestaÍt worden met een bewegingsstimuleringsproject (pilotprojecten).

De werkwijze daarbij is als volgt:

Eerst wordt een analyse gemaakt van de situatie en behoeften en knelpunten worden

opgespoord. Dit gebeurt door projectnedewerken van NIB in samenwerking met de

betreffende organisatie. Voor de analyse zal een protocol worden ontwilJ<eld.

Verrrolgens wordt er gezamenlijk een plan gemaakt voor oplossingen, die binnen de instelling

zelf gevonden kunnen worden. Ook kan het zrjn dat er oplossingen van elders gevonden

moeten worden. Binnen dit plan zijn een of meerdere deelprojecten scherp omschreven in

doelen die passen binnen het theoretisch model van gedragsverandering.

Venrolgens wordt het plan in werking EezÈt, uitgevoerd en geevalueerd.

Het is zeer waarschijnlljk dat uit de analyse een aantal knelpunten naar voren komt dat op het

plaatselijke niveau moeililk opgelost kan worden. Bijvoorbeeld het ontbreekt aan goed

voorlichtingsmateriaal of eigenlijk zou er een cuÍsus moeten zijn waarin MBvO-begeleiders

getraind worden hoe ze moeten omgaan met bepaalde chronische ziekten etc. Dit soort vragen

worden, binnen de mogelijkheden die er zijn, opgepakt door het MB-bureau (i.c. NOC*NSF, sector

Sport en Gezondheid). Zij lunnen dan bijvoorbeeld zoeken naar ervaringen elders, die ingezet
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kunnen worden, of regelen dat er iets ontwikkeld kan worden of dat er een cursus opgezet kan

worden. De ervaringen binnen deze drie pilots zullen met onderzoek begeleid worden. De

ervaringen met de manier van werken zullen bepalend zijn voor de vorm waarin op bredere schaal

deze manier van werken aangeboden zal worden. Dat kan gÍum van workshops over het maken van

analyses en het opzetten van concrete plannen tot het aanbieden van een consulent die ter plekke

kan helpen met het opzetten van een bewegingsstimuleringsprogpmma. Eind 1996 is hierop het

aanbod duidelijk.

Nationaal niveau

De activiteiten op landelilk niveau zijn vooral faciliterend. Deze hebben in deze fase van het

project uitdrukkelijk betrekking op ouderen en chronisch zieke ouderen.

Materiaal ontwikkeling

Er wordt een algemene folder over veraÍrtwoord bewegen voor 55-plussers ontwikkeld met

daarin een aantal praktische tips en verwijzingen waar meer infomratie over gezond bewegen

gekregen kan worden; een serie korte folders voor chronisch zieke ouderen en hulpverleners.

Per ziektebeeld komt er één folder, waarin omschreven staat \trat wel en niet gedaan mag

worden aan sport en bewegen, uimondend in adviezen en tips.

Publikaties worden aangeboden aan tijdschriften voor het algemene publiek met de boodschap

van NIB (Margriet, Libelle, etc.).

Er wordt een brochure ontwikkeld 'Ik beweeg lekker-fit' met minstens 50 manieren voor

ouderen om te bewegen.

Er wordt een CD-i ontwilJ<eld over bewegen, die bnrikbaar is zowel thuis als in

informatie-centra en in niet-begeleide informatie-situaties. De CD-i zal n 1996 uitgetest

worden en op de markt komen. Er zal een implementatie-p1an voor worden ontwikkeld. Een

deel van het evaluatie-onderzoek gaat over de implementatie van de CD-i en is met name

gericht op de toepassingsmogelilikheden van de CD-i.
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Voor de intermediairen worden de volgende produkten ontwild<eld:

a. Een folder over mogelijlàeden voor ouderen om te bewegen en waar daarover in de regio

informatie is te krijgen; Per ziektebeeld komt er 1 folder, waarin omscbreven staat wat wel en

niet gedaan mag worden aan sport en bewegen, uitmondend in adviezen en tips, die aan

patiënten gegeven kunnen worden;

b. Nieuwsbrief. De nieuwsbrief is een manier om het netwerk te informeren over ontwilJ<elingen

in NIB, nieuwtjes, aankondigingen van evenementen, etc.

c. Artikelen voor het handboek. Het handboek is een van de middelen om intermediairen

inhoudeli;ke ondersteuning te bieden bij het opzetten van activiteiten voor ouderen en

chronisch zieke ouderen. De komende periode zullen o.a. aÍikelen verschijnen over enkele

voorbeeldprojecten, bruikbare elementen uit buitenlandse campagnes en checklisten en

protocollen voor het opzetten van bewegingsstimuleringsprojecten.

d. Artikelen voor vakbladen/koepelbladen. De hierboven genoemde produkten zullen vertaald

worden in een of meer artikelen voor de bladen van de interrrediairen en de koepels.

e. Protocollen voor behoefte- en knelpunten-onderzoek en plan-ontwikkeling. De ervaringen die

opgedaan worden in de pilot-projecten in de regio moeten vertaald worden in protocollen of

checklisten, zodat opgedane ervaring gemakkelijk elders Strategisch Plan Nederland in

Beweging! ingezet kan worden.

f. CD-i. Onderuocht zal worden in hoeverre en onder welke omstandigheden de CD-i gebruikt

kan worden door de intermediairen. Het werken met CD-i is nog nieuw binnen de

gezondheidsvoorlichting. Uitgebreid nl er daarom ook stil worden gestaan bij het

ontwikkelingsproces van de CD-i. Daarover zal voor collega-gezondheidsvoorlichters een

symposium worden georganiseerd.

Deskundigheidsbevordering

Vormen van deskundigheidsbevordering kunnen een krachtige bijdrage leveren aan het

ondersteunen van intermediaken met de vragen en problemen die ze hebben in het uitvoeren

bewegingsstimuleringsprogramma' s.

1. Onderzocht gaat worden of en op welke manier er een info/helpdesk aan het bureau NIB

gerealiseerd kan worden of een bulletinboard op Internet. Daar kan men antwoord laijgen op

praktische vragen en - als het antrvoord niet voorhanden is - doorverwezen worden naar instanties,

die wel een antwoord hebben. Op die wijze wordt directe service gegeven. Bovendien geeft het

zicht op vragen en knelpunten, die er leven. De lijn kan zowel voor het algemeen publiek als voor
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intermediairen gebruil( worden.

2. Binnen NIB zullen workshops en cursussen worden gegeven. Slechts een klein deel zal door de

medewerkers van NIB znlf verzorgd worden. Het MB is vooral serviceverlenend. Het zal vooral

mensen uit regio's en organisaties die goede vonnen hebben ontwikkeld voor bewegingsstimulering

in de gelegenheid stellen om in worlahops hun kennis te verspreiden naaÍ getnteresseerde collega's

uit het land.

3. In samenwerking met koepelorganisaties zullen ten behoeve van de intermediairen binnen die

koepels cursussen worden ontwikkeld over meer bewegen voor ouderen en chronisch zieke

ouderen.

Structurele maatregelen

Bij het opzetten van bewegingsstimuleringsprojecten in de regio stuit men ook op knelpunten, die

meer structureel van aard zijn. Het is belangrijk dat die knelpunten worden geihventariseerd en op

het nationale vlak naar oplossingen wordt gezocht. MB kan die rol vervullen.

Met zorgverzekeraars zal overleg gestaÍt worden om te kijken op welke wijze z4 financieel het

bevorderen van bewegen van met name chronisch zieke ouderen praktisch kunnen ondersteunen

(bijv. door een extra reiskostenvergoeding te betalen, of een subsidie te verstrekken aan

fitnesscentra om ouderen tegen een gereduceerd tarief op een verantwoorde manier te laten

bewegen).

ACTTVE LTYING

Het concept Acrtve Living staat centraal als het gaat om stimuleren van een actieve leefstijl in

relatie tot bewegen en gezondheid. Active Living staat voor een gezonde leefstijl die bevordering

van de gezondheid nastreeft met als uitgangspunt bewegen. Active Living wordt daarnaast ook in

relatie gebracht met andere (risico-)factoren zoals voeding, cholesterol ratio, hoge bloeddnrk, roken

en stress. Het begrip Active Living heeft niet alleen te maken met de uiwoering van bewegingsacti-

viteiten, maar ook met de bereidheid om gezondheidsbevorderende maatregelen in te passen in het

dagelijks leefoatroon.

Active Living is een term waaxaaÍl inhoud is gegeven tijdens nvee belangnjke intemationale

congressen: Exercise, Fitness and Health in Toronto, Canada (1988) en Physical Activity, Fitness

and Health in Toronto, Canada (1992\.
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Het NOC*NSF sector Sport en Gezondheid stimuleert Active Living ten behoeve van verschillende

doelgroepen, onder andere voor werknemers in bedrijven. Het NOC*NSF sector Sport en

Gezondheid doet dit door Active Living Kennismakingsdagen te organiseren. Deze dagen voÍmen

voor bijvoorbeeld een onderneming een introductie op mogelijke maatregelen gericht op

gezondheidsbeleid. Door middel van Active Living Interventie wordt bij bedrijven daadwerkelUk op

individueel niveau ingegrepen met behulp van een consulent Active Living en een Active Living

Logboek.

Beweeines Informatie Svsteem (BIS) (Stiggelbout, 1995)

NOC*NSF sector Sport en Gezondheid werkt aan de ontwikkeling van een databank waarin

bewegingsactiviteiten opgenomen zijn specifiek bedoeld voor ouderen en chronisch zieken. In het

BIS waren anno 1995 ruim 1100 activiteiten voor chronisch zieken opgenomen. De activiteiten van

ongeveer 60 fysiotherapie-praktijken, 25 R[AGG's, 40 ziekenhuizen, 160 fitnesscentra, meer dan

500 speciale bewegingsgroepen en van een aantal sportverenigingen zijn in kaart gebracht. Naast

de activiteiten zijn ook de doelgroepen, financiering, deskundigheid e.d. geinventariseerd.

Een beknopte inventarisatie van het BIS wordt hieronder vermeld op basis van het beleidsplan BIS

1994-1995 en de inventarisatie van de stuurgroep 'Sport en Bewegen voor Chronisch Zieken'

(Stuurgroep 'Sport en Bewegen voor Chronisch Zieken', 1995). De resultaten zijn onder anderen:

- in 24Vo van de groepen gaat het om (ex-)hartpatiënten en n l9Vo om CARA-patiënten.

Hartpatiënten en CARA-patiënten voÍmen tevens de doelgroepen wzlarvoor er in het BIS de

meeste bewegingsactiviteiten zijn geregisfreerd.

- 34Vo van de groepen bevindt zich in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Met ruim 197o

werden in de provincie Limburg de meest bewegingsactiviteiten geregistreerd. De activiteiten

worden in deze provincie voor een groot deel uitgevoerd onder de vlag van Symbiose;

(voorheen: het Provinciaal Steunpunt Bewegingsactiviteiten Gezondheidszorg);

- de drie belangrijkste door de contactpersoon aangegeven doelen van de groepen zijn:

conditieverbetering (48Vo), sociale contacten (36Vo) en plezier in beweging (22Vo);

- het organisatieverband betreft in 467o een aparte sportgroep, in 237o vindt de activiteit in een

fitnesscentrum of in een sportschool plaats, in 157o bij een sportvereniging en in 9Vo van de

gevallen binnen een praktijk voor fysiotherapie;

- de meest beoefende bewegingsvorm is zwemmen (39Vo), gevolgd door fitness (29Vo) en fietsen

(21?o);

- de toelating tot de activiteit wordt in 40Vo van de gevallen bepaald door de huisarts of medisch

specialist;
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- ruim driekwart van de activiteiten wordt één maal per week uitgevoerd;

- de bewegingsactiviteiten vinden meestal plaats in groepsverband, waarbij de groepsgrootte

vooral ligt tussen lI en 20 personen;

- als begeleiders zijn vooral fysiotherapeuten betrokken bij de geregistreerde activiteiten (52Vo).

Bij 29Vo van de bewegingsactiviteiten zijn sportleraren en sportinstructeurs als begeleiders

betrokken;

- van de begeleiders hebben 38Vo een of andere voÍm van bijscholing gevolgd;

- bij 967o van de groepen betalen de deelnemers een eigen bijdrage. Soms worden subsidies

verstrekt door fondsen. Ook draagt soms een zorgverzekeraar bij in de kosten.

Er is nog onduidelijkheid over de toekomst van het BIS. In 1996 zal er meer duidelijkheid ontstaan

over het voortbestÍum van het BIS. Indien het niet wordt voortgezet is er behoefte aan een

altematief.

Interprovinciaal Overleg Sport ( IOS)

Het IOS is de overkoepelende instantie voor de provinciale sportraden (PSR-en).

Hieronder worden de vier hoofddoelstellingen (1-4) vermeld, met daarbij de taken (a-i) die daaraan

gekoppeld zitten.

1. Monitoring

Het IOS zorgt mede voor het signaleren, vertalen en initiëren van nieuwe ontwikkelingen die

een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van sportbeoefening;

a. het IOS volgt, signaleert en analyseert ontwikÍ<elingen op het gebied van de sport;

b. het IOS stimuleert de invoering van nieuw beleid, nieuwe voorzieningen en/of activiteiten bij

aangeslotenen.

2. Sportontwikkeling

Het IOS draagt bij aan het bevorderen van de kwaliteit van produkten en diensten van PSR-en

door middel van afstemming van beleid op zowel strategisch als operationeel niveau;

c. het IOS draagt samen met de aangesloten PSR-en zorg voor de ontwikkeling van produkten en

diensten op basis van plannen, wÍurvoor een gezamenlijke financiering wordt gezocht. Voor

zover er sprake is van samenwerking met andere koepels en landelijke sportorganisaties treedt

het IOS op als intermediair om plan- en projectniveau op elkaar af te stemmen.
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3. Belangenbehartiging

Het IOS zorgt voor het behartigen van de belangen van de aangesloten PSR-en in de meest

brede zin van het woord door namens deze organisaties met gezamenlijke standpunten naar

buiten te treden in de richting van derden;

d. het IOS behartigt de belangen van de aangesloten PSR-en;

e. het IOS verzamelt relevante informatie over ontwikkelingen binnen het werkgebied van de

aangeslotenen. Binnen het IOS stemmen de PSR-en hun beleid en werkzaamheden af;

f. het IOS vertegenwoordigt de aangeslotenen bij externe, over het algemeen landelijke

overlegsituaties.

4. Positionering

Het IOS draagt bij aan de versterking van de positie van de PSR-en in de sportinfrastruchrur

door gevraagd en ongevraagd de functie van de PSR-en onder de aandacht te brengen van de

verschillende belanghebbenden ;

g. het IOS informeert derden over de taken en functies van PSR-en, zowel gevraagd als

ongevraegd en bevordert samenwerking met andere (sport)organisaties;

h. het IOS representeert de gezamenlijke PSR-en bij officiële gelegenheden in de sport;

i. het IOS zorgt voor een reële en actuele beeldvorming van PSR-en in de richting van

belanghebbenden.

Ten aanzien van bewegen en gezondheid beschouwt het IOS tot haar belangrijkste taken:

- Adviseren;

- Documentatieverzorging, onderzoek en studie;

- Deskundigheidsbevordering;

- Stimulering sportparticipatie;

- Sportgezondheidszorg.

Doelgroepen

Het IOS richt zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden op de algemene bevolking en tevens

op speciale groepen: jeugd, ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Het betreft zowel sport en

bewegen in georganiseerd als ongeorganiseerd verband.
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SpoÉstimuleringsproj ecten

Sport voor ouderen

Er is een projectgroep Sport voor Ouderen opgezet die zich bezig houdt met het inventariseren van

de stand van zaken met betrekking tot het sport voor ouderen in Nederland. Er wordt hierbd

samengewerkt met NOC*NSF. Men houdt zich o.a. bezig met "seniorensport binnen

sportverenigingen", "ontwikkeling van opleidingen binnen het SVO" en invulling van

themabijeenkomsten, fitheidstesten voor ouderen en subsidiemogelijkheden op landelijk, regionaal

en lokaal niveau.

Sport voor chronisch zieken

Het IOS heeft met het MSG en de provinciale sportraden samengewerkt bij de organisatie van

regionale symposia over het thema sport voor chronisch zieken. Deze symposia hebben

plaatsgevonden in de provincies Drente, Zeeland, Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant.

Gehandicaptensport

Met de NEBAS en de NSG wordt nauw samengewerkt op het terrein van de gehandicaptensport.

De sportraden hebben daarbij een apaÍte taak en het IOS heeft een coördinerende functie. Het IOS

heeft opdracht gegeven tot het verrichten van het paÍicipatie-onderzoek aangepast sporten van de

Rijksuniversiteit Utrecht (Baken & Duif, 1994).

Figuur 7.1 Sdpmatische weergave van de plaatsbepaling van het IOS en de PSR-en in de landelijke spoÍtinÍrastruc{uur in Nederland
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De provinciale sportraden (PSR-en)

De PSR-en c.q. sportservice-bureaux zijn ondersteuningsinstituten voor de provinciale of regionale

sport. Zij richten hun werkzaamheden op zowel de georganiseerde, als de ongeorganiseerde sport

en de sportieve recreatie.

Zij verlenen diensten iuur sportorganisaties in de provincie op het terrein van:

- sporttechnisch kader; ondersteuning op beleidsniveau (managementadvisering, beleidsinitiëring,

beleidsvoorbereiding en -implementatie);

- deskundigheidsbevordering van sportkader in ruime zin;

- sportstimulering, gericht op o.m. ouderen, gehandicapten, etnische minderheden, asielzoekers,

vrouwen, jeugd/scholieren, werknemers;

- administratieve en organisatorische werkzaamheden;

- sportgezondheidszorg;

- het gevraagd en ongevraagd adviseren;

- algemeenondersteunendeactiviteiten.

Het beleid van de PSR-en wordt mede bepaald door het beleid van het provinciaal bestuur op het

gebied van het Welzijn, onderdeel sport. De PSR-en zijn in het algemeen belast met:

- de belangenbehartiging van aangesloten (sport)organisaties;

- de ondersteuning van de provinciale/regionale sportorganisaties, mede door dienstverlening aan

die organisaties;

- het promoten van de sport in provinciaal verband.

Stichting Spel en Spon (§§§)

SSS is een landelijke instituut voor de stimulering en dienstverlening op het gebied van sport en

recreatie. De werkzaamheden zijn gericht op diverse doelgroepen en intermediairs: o.a. landelijke

sportbonden, gemeenten, beheerders van sportaccommodaties, onderwijsinstellingen enz. Zij ncht

zich op alle groeperingen in de samenleving, waaronder ouderen, chronisch zieken en

gehandicapten. Op beleidsmatig vlak verricht SSS onderzoek om knelpunten en

ontwikkelingsmogelijkheden in de sportsituatie van b.v. een gemeente of sportbond in kaart te

brengen; tevens adviseert ze bij het formuleren van nieuw beleid en ze ondersteunt de

beleidsuitvoering.

SSS organiseert op het gebied van sport en recreatie vele (erkende) cursussen, waatonder de cursus

voor Recreatiesportleider A en Spelleiding.
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Op het terrein van ouderensport heeft zij een pilot-cursus ontwikkeld voor begeleiders van het

Sport voor Ouderen (SVO).

SSS is organisatorisch en uitvoerend betrokken bij de bijscholing van de begeleiders van de

sportgroepen voor (ex-)hartpatiënten van de stichting Hart in Beweging.

Ten behoeve van sportstimulering nemen voorlichting, informatie en publiciteit een belangrijke

plaats in het activiteitenpakket. Zo geeft SSS boeken en brochures uit over spel en recreatiesport,

vervaardigt videoprodukties en ondersteunt andere organisaties hierbrj. SSS heeft o.a. een boek

gepubliceerd over sport voor ouderen, met daarin inforrnatie en richtlijnen over senioren c.q.

ouderen sport.

Stichting BRES

Stichting BRES, dienst voor Beweging, Recreatie en Spel, is een landelijk gespecialiseerde dienst

werkzaam op het gebied van bewegingsrecreatie/sportieve recreatie. Hierbinnen richt BRES zich in

het bijzonder op deskundigheidsbevordering van het kader (zowel vrijwillig als beroeps).

Deskundig kader is een voorwaarde om het niveau op peil te houden. Tevens geeft BRES

specifieke stimulansen aan ontwikkelingen binnen de sportieve recreatie in de vorïn van

experimenten.

BRES richt zich op drie globaal te onderscheiden werkgebieden van de sportieve recreatie:

- het sociaal-cultureel werk, waaronder het club- en buurthuiswerk en de jeugdhulpverlening;

- de sportieve recreatie binnen o.a. de gemeentelijke raden/instellingen/diensten recreatie- en

vakantiewerk, joggen/trimmen en fitress;

- de vrije markt; op maat gesneden BRES activiteiten binnen en voor: managementcursussen,

personeelsorganisaties en bedrijfsgezondheidsdiensten.

BRES richt zich op het kader in de sportieve recreatie met een specifiek produkt op basis van:

- vragen, wensen en behoeften vanuit het veld.

- beleid gericht op ontwikkeling en stimulering. Dit zíjn vooral experimenten en

ontwikkelingslijnen. BRES richt zich niet rechtstreeks tot het kader, maar via ondersteunende

organen, landelijke organisaties e.d.

Om haar taken te kunnen uitvoeren heeft BRES een tiental stafmedewerkers in dienst. BRES heeft

ten behoeve van het werk het land in vier regio's ingedeeld en bestrijkt deze regio's met een

netwerk van 30 parttimers, verspreid wonend in het gehele land. Vier stafmedewerkers zorgen voor

het reilen en zeilen per regio.
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Binnen de sportwereld neemt BRES een aparte plaats in, daar zij zich afzet tegen overheersende

waarden in de sport als conditie en prestatie. Aan wedstrijdsport wordt weinig belang gehecht. Het

gaat BRES om een integrale aanpak, waarbij ook de woonsituatie, werkloosheid, vrijetijdsbesteding

worden betrokken.

Inndelij k Steunpunt Zelfierdedi ging ( I,SZ)

Bij de stichting Kenau, een stedelijk cursuscentrum op het gebied van zelfverdedigingsactiviteiten

voor vrou\ryen in Amsterdam, is het LSZ ondergebracht. De organisatie bevindt zich in het raakvlak

van emancipatie, preventie sexueel geweld en sport. Het LSZ is tot stand gekomen om de vele

initiatieven op het gebied van zelfverdediging voor vrouwen en meisjes te coördineren en de

deskundigheid op dit gebied te vergroten.

Het LSZ richt zich met haar activiteiten op organisaties die zelfverdediging voor wouwen in hun

beleid willen implementeren of cursussen willen gaan organiseren, zoals gemeenten, en organisaties

uit het sociaal-cultureel werk, basis-educatie en vrourwen-emancipatie. Het onderwijsveld en

organisaties voor specifieke groepen hebben daarbij extra aandacht.

De Inndelijke Organisatie Sport- en bewegingsstimulering &OSB)

De ontwikkeling en uitvoering van sportstimuleringsbeleid in Nederland is tot nu toe niet

beleidsmatig gestuurd. Dit heeft in Nederland geleid tot een veelheid aan landelijke organisaties die

zich bezighouden met een gevarieerd aantal taken. Variërend van een categoriale benadering (HIB,

LSZ, MBvO) tot een brede interpretatie van het werkgebied voor sportstimulering (BRES, SSS,

NOC*NSF).

In het PHlS-rapport (NSF, 1992) "Een nieuwe opstelling" wordt aanbevolen om het

sportstimuleringsbeleid te intensiveren en de, op dit terrein werkzame, landelijke organisaties te

bundelen. Dit advies werd overgenomen en de commissie Clustering Landelijke Organisatorische

Infrastructuur (CLOIS, of commissie Gardeniers) werd ingesteld. De conclusie van deze commissie

was 'dat de bestaande landelijke voorzieningen op het gebied van de sportstimulering bijeen

moeten worden gebracht in een nieuwe ongedeelde landelijke sportstimuleringsorganisatie.

Vervolgens is door de betro}&enen onderzocht op welke wijze door de betrokken organisaties ÍMtn

de samenwerking gestalte gegeven zou kunnen worden. De globale conclusies luidden dat er

voldoende mogelijkheden zijn tot integratie van de organisaties, dat gestart diende te worden met

beleidsmatige integratie per 1 januari 1995 en dat vervolgens organisatorische integratie per I

januari 1996 een feit zou moeten worden. Het ministerie van VÏVS heeft met dit plan ingestemd.
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Stand van zaken

De betrokken organisaties (NOC*NSF, HIB, MBvO, SSS, BRES, LSZ) zijn bezig om de

professionele organisatie LOSB vorm te geven. De programma's voor ouderen, chronisch zieken en

gehandicapten zullen nog meer dan voorheen worden geihtegreerd en gebundeld.

In het kader van het sporten voor ouderen is een project gestart "Senioren in de Sportvereniging",

een gezamenlilr initiatief van NOC*NSF, SSS en de landelijke stichting MBvO. Binnen dit project

wordt gewerkt aan het stimuleren van een hogere participatie van ouderen binnen het reguliere

sportchcuit.

Daarnaast heeft het LOSB een opdracht van het Ministerie van VWS en de Nationale Commissie

Chronisch Zieken (NCCZ) ontvangen met betrekking tot het ontwikkelen en opstaÍten van

speciÍieke projecten voor chronisch zieken. Spoedig zal een progrcrnma-commissie worden

gevormd en zullen concrete projecten met een looptijd van drie jaren worden opgezet.

De berokken sportstimuleringsorganisaties (HIB, MBvO, LSZ, BRES, SSS en NOC*NSF) blijven

als onaftankelijke organisaties bestaan. Er ontstaat echter een programma-organisatie

sportstimulering: de programma's van de afzonderli3ke insteltingen worden op elkaar afgestemd en

er komt een loket voor de financieringsstromen.

De Stichting Toerisme & Recreatie AVN

AVN is een samenwerkingsverband van de ANWB, WV's en Nederlands Toeristen Bond (NTB).

AVN is sinds 1994 actief op het gebied van bevordering van toerisme en recreatie in eigen land.

Zij houdt zich bezig met promotie, produktontwikkeling, belangenbehartiging, verzameling en

distributie van toeristische informatie.

Vanuit haar Middellange Termijn Ptan (MLP) wil AVN in toenemende mate specifieke thema's

centraal in de opbouw van haar activiteitenprogÍamma. Daawoor is in 1995 met het thema

"Nederland-Fietsland" een eerste stap gezet. Deze campagne richt zich erop meer Nederlanders

vaker recreatief op de fiets te krijgen. In 1996 zal deze thema-aanpak verder worden uitgebouwd:

naast 'rNederland-Fietsland" (dat nog minimaal trvee jaar zal doorlopen) wordt gestaÍt met de

uitwerking van het thema 'Nederland-Wandelland'. Binnen de verschillende thema's houdt AVN

zich met name bezig met de produktontrvill<eling en promotie; de uitvoering geschiedt via de

regionale en lokale kanalen als de plaatselijke WV-kantoren e.d. De activiteiten van AVN richten

zich naast de algemene bevolking tevens op speciale doelgroepen, waaronder ouderen en chronisch

zieken.
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Nederland-Fietsland

De fietsmogelijkheden in Nederland zijn voor diverse doelgroepen interessant. Het zwaartepunt ligt

bij de recreanten van 35 tot 65 jaar. In 1995 is in samenwerking met de VW's en AN'WB en met

steun van het Ministerie van Economische Zaken en de Stichting DOEN van de Nationale Postcode

Loterij inhoud gegeven aan het thema. In 1996 zal Nederland-Fietsland verder worden uitgewerkt.

De Landelijke Fietsdag is een promotioneel hoogtepunt in het scala aan activiteiten. Er wordt extra

aandacht besteed aan fietsroutes in de 'Lekker weg in eigen land' krant en in de Fietsideeëngidsen.

Ook de beurzen Op Pad en de Fiets RAI 1996 zijn mede opgenomen in het activiteitenprogramma.

Nederland-Wandelland

Jaarlijks maken Nederlanders meer dan 60 miljoen wandeltochten. En de belangstelling voor deze

activiteit groeit gesta4g. Om dit te stimuleren besloot de Stichting Toerisme en Recreatie april 1996

uit te roepen tot landelijke Wandelmaand.

AVN streeft er nÍur om mensen die wel eens wandelen te stimuleren dit vaker te doen. AVN wil

bij mensen die nooit wandelen een positieve houding kweken ten opzichte van deze activiteit.

Gedurende de gehele maand worden bestaande wandelroutes landelijk onder de aandacht gebracht.

Tevens stimuleert AVN meer samenwerking tussen belanghebbende partijen op dit terrein.

Participanten aÍln dit initiatief zijn o.a. meer dan honderd VYV's, natuurorganisaties,

wandelverenigingen. In het voorjaar van 1996 verscheen de eerste 'Lekker weg in eigen land' krant

met Nederland-Wandelland als thema in een oplage van 1.500.000 exemplaren.

Fit!vak

Fitlvak is de branche-organisatie voor fitness in Nederland. Zlj behaÍigt de vakinhoudelijke en

bedrijfsmatige belangen van haar leden, te weten fifiresscentra en sportscholen. Er zijn in Nederland

ca. 1500 sportscholen en fitnesscentra, waarvan ongeveer 600 als puur fitnesscentmm kunnen

worden beschouwd. Op dit moment zijn ongeveer 200 fitnesscentra (aspirant)lid van Fitlvak. Er is

binnen de branche een trend gaande richting bewegings- en gezondheidscentra/instituten.

Kenmerkend voor deze trend is het feit dat steeds meer (para-)medici aan de centra verbonden zijn.

Fitlvak behartigt de belangen van haar leden via:

Kwaliteitsbevorderine en -bewakine:

ln samenwerking met de Ministeries van Economische Zaken en het toenmalige Ministerie van

WVC, is de Landelijke Erkennings-Regeling Fitness (LEM) ontwilJ<eld. De LERF is een toetsing

van de kwaliteit van de organisatie, de accomodatie en de randvoorwaarden van een fitnesscentrum.
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Het geeft overigens geen directe weerslag van de kwaliteit van de uitgevoerde programnn's. Iedere

ondernemer in fitness kan de LERF aanvragen. Als men lid wil worden van Fitlvak, dient men te

voldoen aan de LERF. Opleidingen zijn een belangrijk middel om de kwaliteit in fitnesscentra op

peil te brengen en te houden. Als landelijke branche-organisatie heeft Fitlvak van het Ministerie

van WVS de erkenning gekregen voor de opleidingen op het gebied van fitness, o.a. Fitnesstrainer

A./-8, Aerobicstrainer A en Manager Fitness.

Fitlvak ontwikkelt samen met de landelijke stichting MBvO de opleiding Fitness voor Ouderen.

Deze opleiding omvat ll-12 dagen theorie/praktijk en een stzge. Het geheel wordt met een exurmen

afgesloten. Er zal in het najaar van 1996 een pilot van start gÍum.

Ontwikkeling van diensten en produkten:

Om haar leden van dienst te zijn houdt FitlVak zich bezig met de ontwikkeling en het aanbieden

van verschillenden produkten:

- Fitlvak geeft advisering op diverse terreinen van het fitnessgebeuren, zoals juridische

ondersteuning en bouw/verbouwtechnische zaken.

- Fitlvak Magazine is het officiële orgÍlan van Fitlvak. Dit blad verschijnt zes maal per jaar.

Tevens verspreid Fitlvak verschillende onderzoeken, stage-verslagen en scripties Íran

geïnteresseerden en geeft zlj het interne medium Fitlvak Info uit.

- Fitlvak ontwikkelt ook bewegingsprograÍrma's die kunnen worden afgenomen door haar leden.

Zo heeft. zij het prograrnma "Fit+Slank" ontwikkeld. Het betreft een cursus waarin mensen met

overgewicht gedurende twaalf weken werken aan hun voedings- en beweeggedrag en zodoende

hun overgewicht te lijf gaan. De cursus richt zich op een verandering van de leefstijl, zodat het

nieuwe gewicht ook op de lange termijn gehandhaafd blijft.

Promotie en communicatie

Fitlvak ondersteunt haar leden bij hun promotie en communicatie activiteiten.'Daarvoor worden

persberichten verstuurd en bovendien worden leden geholpen bij hun PR.

Fitlvak heeft een samenwerkingsverband met de overkoepelende instelling van de

thuiszorginstellingen in. Nederland: Gezondheids Service Nederland (GSN).

Interessante ontwikkeling is de intentie van Fitlvak en de Nederlandse Vereniging voor

Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg om te komen tot meer afstemming en samenwerking.

Tot nu toe waren er al veel fysiotherapeuten werkzaam in en bij fitnesscentra en door deze
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samenwerking zal de inwlling van de werkzaamheden van fitnessinstructeurs en fysiotherapeuten

beter afgestemd kunnen worden. Ondersteuning in plaats van concurrentie!

Met de Vereniging van Exclusieve Sportcentra (VES) is overleg tot samenwerking in een

vergevorderd stadium. De VES zal haar eigen identiteit behouden, mÍur overkoepelende zaken als

belangenbehartiging wordt door Fitlvak gedaan (in samenspraak met VES).

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS)

De N\ryS is en beroepsinhoudelijke lidvereniging van het Koninklijk Genootschap voor

Fysiotherapie (KNGF). De NVFS stelt zich ten doel om de ontwikkeling en toepassing van de

sportfysiotherapie te bevorderen, evenals de deskundigheid van de (sportXysiotherapeut op het

terrein van preventie in het kader van de sportgezondheidszorg.

De NVFS behartigt de belangen van haar leden, zij stelt eindtermen voor het beroepsbeeld van de

sportfysiotherapeut vast, accrediteert opleidingen/na- en bijscholing, verzorgt congressen en

verzorgt de registratie van sportfysiotherapeuten. Tevens participeert de NYFS in een aantal

projecten in de sportgezondheidszorg, zoals Nederland in Beweging (MB), Sportblessures,

Preventie en Zorg (SPZ) en initieert - of werkt mee aan - wetenschappelijk (effect)onderzoek op

het tenein van de fysiotherapie in de sportgezondheidszorg.

Onder sportfysiotherapie verstaat de NVFS: "de begeleiding van zowel de sporters als aanstaande

sporters"; het is een verbijzondering van de fysiotherapie.

De doelgroepen waar de NVFS zich op richt zijn:

- sporters en toekomstige sporters;

- personen met een (sport)blessure;

- oudere sporters, sporters met een chronische ziekte en sporters met een handicap.

Een belangrijk aspect binnen de ontwikkeling van de sportfysiotherapie is de verandering op de

markt van aanbodgericht naar vraaggericht werken.

De NVFS heeft daarom het produkt FysioSport ontwikkeld. FysioSport betreft preventieve

bewegingsprogramma's voor verschillende doelgroepen. Aan deze programma's gaat altijd een

fitheidsprofieltest vooraf, waaÍna een persoonlijk programma wordt bepaald op basis van zowel de

testresultaten, als de wensen van de klant. FysioSport wordt onder persoonlijke begeleiding van een

FysioSport consultant, zijnde een fysiotherapeut, aangeboden. Deze centra voÍïnen een

afzonderlijke onderneming ten opzichte van een eventueel bestaande fysiotherapiepraktijk en de
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klant betaalt zelf voor FysioSport.

FysioSport is professionele dienstverlening, het is preventief, wordt in groepsverband uitgevoerd, is

creatief en profit in tegenstelling tot (sport)fysiotherapie die meer curatief georiënteerd is; daarbij is

er sprake van een één-op-één relatie en een non-profit produkt.

FysioSport heeft de volgende kenmerken:

- preventievebewegingsactiviteiten;

- zowel algemene als speciale doelgroepen: er is speciale aandacht voor mensen met een

chronische aandoening, ouderen en werknemers;

- gestandaardiseerde test- en meetprotocol en evaluatie;

- individueel bewegingsadvies en -programma met begeleiding;

- Periodieke evaluatie.

FysioSport richt zich in het bijzonder op speciale doelgroepen, waaronder mensen met een

chronische zíekte en ouderen.

De NVFS stelt zich op het standpunt dat het belangrijk is te beschikken over een netwerk van

erkende FysioSport centra. Zij ncht zich vooral op belangenbehartiging van de leden van het

netwerk FysioSport, op de ontwikkeling van richtlijnen, een adequate opleiding, gekoppeld aan een

keurmerk FysioSport.

Er is op bestuurlijk niveau overleg gaande over nauwere samenwerking tussen de NVFS en

Fitlvak. Er is op velerlei niveaus overleg over de invoering en de financiering van FysioSport en

tevens over samenwerking met allerlei instellingen en organisaties op het terrein van de

sportgezondheidszorg.

Er is intensief contact tussen de RugAdviesCentra Nederland (RAC's) en de NVFS. In concept

wordt gewerkt aan een secundair preventieprogramma bij a-specifieke rug- en nekklachten van

werknemers met een monocausale dwz fysieke oorzaak, die in de ziektewet zitten en in de WAO

dreigen te raken, of die al in de WAO zitten. De RAC's bieden deze mensen een

reïntegratieprogramma aan. Leden NVFS en daarbinnen vooral ook FysioSport ondernemers

kunnen zich in de toekornst onder zekere voorwaarden, fungeren als RAC-netwerk door deze

fysieke geprotocolleerde programma's aan te bieden.

Met de Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep epidemiologie, vindt een onderzoeksproject plaats over

de btrouwbaarheid en validiteit van de verschillende test- en meet-protocollen binnen FysioSport.
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Sp o rtrne di s che adv ie s centra ( SM A)

Er zijn in Nederland 46 SMA verspreid over het gehele land. De SMA is vooral belast met

sportmedische controle en ondersteuning van sportend en bewegend Nederland. Met nÍLme voor

doelgroepen zoals ouderen en chronisch zieken zijn de SMA blj uitstek instellingen waar men

verantwoorde bewegingsadvies en ondersteuning kan verkrijgen.

De doelgroepen wuurop de SMA zich richten zijn:

a. beginnende sporters;

b. sporters op elk niveau (recreatief, competitie of (sub)top);

c. sporters van elke leeftUd;

d. gezonde sporters en sporters met een blessure, handicap of

chronische aandoening.

Wanneer is een SMA bezoek gewenst:

- als men door een blessure gehinderd wordt in de spoÍbeoefening;

- als een sportkeuring gewenst is;

- als sportadviezen gewenst zijn over b.v. voeding, sporten met een handicap of ziekte; - als u

verantwoord wilt trainen.

Wat biedt het SMA:

- sportkeuringen, blessurediagnose en -advisering, sportadviezen en -voorlichting.

Symbiose (voorheen: Provinciaal Steunpunt Bewegingsactiviteiten Gezondheidszorq @SBG))

Symbiose is de regionale koepel-organisatie voor de gezondheidszorg en de welzijnsinstellingen in

de provincie Limburg. In dit rapport wordt alleen ingegaan op het onderdeel van Symbiose dat

betrekking heeft op het vroegere PSBG.

Symbiose bevat o.a. het steunpunt van het "MBvO" en "Meer Bewegen voor Chronisch Zieken" in

de provincie Limburg. De doelstelling van het Symbiose is het bieden van ondersteuning aan

groepen van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) en Íurn de groepen Meer Bewegen voor diverse

patiëntengroepen, waaronder (ex-)hartpatiënten, CARA-patiënten, reuma-patiënten, CVA-patiënten,

Parkinson-patiënten en Bechtere'il/-patiënten. De ondersteuning vindt plaats in de meest brede zin

en op basis van vraag en aanbod. Daarnaast voert het Symbiose een actief stimuleringsbeleid.
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Symbiose richt zich in dit kader op de volgende doelgroepen:

- 30.000 ouderen (55+) en 5.000 chronisch zieken (met evt partners);

- 500 kaderleden (lesgevers) Symbiose;

- hulpverleners uit de eerste en tweede lijn;

- organisaties en instellingen, zoals Stichtingen Welzijn en Ouderen, ouderenbonden, kruiswerk,

verzorgingshuizen, patiëntenbelangenverenigingen, gemeenten, zwembaden, fitnesscentra e.d.

De doelstelling van het "Meer Bewegen" is om door middel van regelmatige deelname aan

groepsgebonden bewegingsactiviteiten ouderen en chronisch zieken zolang mogelijk zelfstandig te

laten functioneren in de samenleving, waardoor enerzijds de druk op de zorgvoorzieningen minder

wordt en anderzijds de kwaliteit van leven en het welzijn van de mensen wordt verhoogd.

Het "Meer Bewegen" is een middel om dit doel te bereiken; het is niet van therapeutische aard,

maar werkt in de sfeer van de preventie. De activiteiten die vooral worden aangeboden zijn

gymnastiek, reactiveringszweÍrmen, volksdansen, stijldansen, koersbal, yoga, spelvoÍïnen en fitness.

Het steunpunt verricht haar werkzaamheden op basis van structurele subsidies (Provinciale Staten)

en ad hoc financiering die verkregen worden uit het tegen betaling verrichten van

ondersteuningsactiviteiten. Overleg met ziektekostenverzekeraar YGZ heeft geleid tot een financieel

contract op jaarbasis.

N ederlanà,s e Hartstichting ( N H S )

De NHS neemt een speciale plaats in waar het bewegingsstimulering in Nederland bereft. Zij

heeft vele acties ondernomen om de aandacht te vestigen op het belang van bewegen.

De doelgroepen wÍurop zlj zich richt zijn divers: de algemene bevolking en

(ex-)hart-vaatpatiënten, maar ook speciale groepen zoals: vrouwen, kinderen, ouderen e.d.

De rol van lichamelijke (in)activiteit was aanvankelijk niet zo duidelijk. Toen uit een onderzoek

van de Rijksuniversiteit Utrecht (Bijnen, 1990) bleek dat lichamelijke inactiviteit een zelfstandige

risicofactor is voor hart- en vaatziekten, is de NHS hiermee naar buiten getreden. Het beleid werd

gerichter en er werden meer risicogroepen onderscheiden, zoals mensen met een sociaal-

economische achterstand, ouderen, vrouwen. Het lesmateriaal voor de basisscholen Rikketik & ik

bleek bijzonder aan te slaan. Voor het Voorbereidend Beroepsonderwijs werd het project Hart voor

je Hart ontwikkeld.

Met betrekÍ<ing tot de sportgeneeskunde heeft de NHS enkele bijzondere initiatieve ontplooid, zoals

de financiering van de opleiding van de eerste sportarts in Nederland en een startsubsidie voor het
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opzetten van een goede infrastructuur voor het onderzoek van de eerste hoogleraar

Sportgeneekunde in Nederland.

De NHS heeft zich ingezet om lichamelijke inactiviteit als risicofactor voor hart- en vaatziekten

erkend te krijgen, hetgeen geresulteerd heeft in een statement op dit gebied van de WHO in 1993.

Een van de laatste ontwikkeling met betrekking tot het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek

op het terrein van bewegen vanuit de NHS is de oprichting van een commissie 'Bewegen'. Deze

commissie heeft vooral een adviserende taak naar de Hartstichting toe.

Met betrekking tot het (wetenschappelijk) onderzoek houdt de NHS zich vooral bezig met het

(financieel) mogelijk maken van onderzoek op het terrein van sport, bewegen en gezondheid. Zo

heeft zij o.a. de volgende (onderzoeks)projecten mogelijk gemaakt: de ontwikkeling van het

Bewegings Informatie Systeem (MSG), Active Living 55+ (Rijksuniversiteit Groningen), Het

Amsterdamse Groei Onderzoek (Vrije Universiteit Amsterdam), het onderzoek naar de effecten van

het woon-werk fietsen (Vrije Universiteit Amsterdam), diverse onderzoeken nuur

gezondheidseffecten van deelname aan de Vierdaagse van Nijmegen (Rijksuniversiteit Utrecht en

Katholieke Universiteit Nijmegen), onderzoek naar fysieke hartrevalidatie-programma's

(Rijksuniversiteit Groningen), onderzoek naar de effecten van een Wer§ezondheidsprogramma op

de gezondheid van werknemers bij de Rijkspolitie in Den Bosch (Rijksuniversiteit Limburg).

Bovengenoemde projecten vormen slechts een beknopt overzicht van de projecten waar de NHS

een bijdrage levert.

De NHS gebruikt diverse manieren om de aandacht te vestigen op lichamelijke activiteit als

methode voor preventie van hart- en vaatziekten. In de loop der jaren zijn verschillende acties

gevoerd, er zijn scholingsprogramma's opgesteld en er werd voorlichtingsmateriaal van

verschillende aard ontwikkeld. Een van de produkten die door de NHS in samenwerking met het

NISG heeft ontwikkeld betreft de Fitwijzer. Informatie hierover is te vinden in Bijlage 6.

Een aantal landelijke campagnes, waar bewegen een belangrijk onderwerp is, werd (mede) mogelijk

gemaakt door de NHS:

- een Nationale Loopdag, een initiatief van de AVRO, de KNAU en de Hartstichting;

- een Landelijke Fietsdag is een jaarlijkse manifestatie dat sinds 1974 door de ANWB wordt

georganiseerd. De Hartstichting participeert daar ook in;

- de witte-fietsen wagen bestaat sinds 1979. Het betreft een gÍote tnrck met oplegger, waann 72

witte fietsen zitten. Het vormt een mobiele propaganda voor bewegen.
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- Een aantal grote landelijke campagnes: zoals 'Trim u Fit', 'Spring je Fit', 'Veronica Fitrace',

'The W'ay of Life'.

Al deze acties en campagnes hebben een gemeenschappelijk doel: 'het stimuleren van een gezonde

leefwijze' waarbij bewegen een prominente rol speelt.

De NHS heeft aan de basis gestaan van de oprichting van de stichting Hart in Beweging (HIB), de

overkoepelende organisatie van de sportgroepen voor (ex-)hartpatiënten in Nederland. De NHS is

tegenwoordig nog altijd financieel en ondersteunend betrokken bij HIB.

7.2.2 Ouderen

La.ndelijke Stichting MBvO

Het MBvO staat voor een scala aan georganiseerde bewegingsactiviteiten voor ouderen, zoals onder

meer gymnastiek, spel en sport, koersbal, (volks) dansen en z\ryemmen. Het doel van MBvO is dat

door deelname aan bewegingsactiviteiten ouderen zolang mogelijk lichamelijk, geestelijk en sociaal

optimaal kunnen blijven functioneren. Er zijn ongeveer 4000 MBvO-leiders. Tevens zijn er

verspreid over het land 14 regionale steunpunten, ondergebracht bij de provinciale sportraden of

provinciale instituten voor zorg en welzijn. Op regionaal niveau zljn er consulenten MBvO die

taken op het gebied van organisatie, coördinatie, deskundigheidsbevordering, voorlichting en

onderzoek gericht op MBvO-activiteiten en MBvO-leiders uitvoeren. Daarnaast bieden de

consulenten praktische steun bij het starten van groepen, het geven van bijscholing en begeleiding

aan MBvO-leiders.

De Landetijke stichting MBvO is in 1981 opgericht. De stichting is in samenhang met lokale in

provinciale niveaus opgericht om taken in kwaliteitsbevordering en werkontwikkeling op het gebied

van MBvO te verzorgen.

Deze taken zijn:

1. beleidsontwikkeling:

- kadervorming, deskundigheidsbevordering

- onderzoek en experimenten

- verbreding van bewegingsgebieden, innovatie;
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2.

J.

voorlichting en publiciteit:

' contacten media, congressen, symposia en beurzen

- ontwikkelen en uitbrengen van voorlichtingsmateriaal;

organisatie-ontwikkeling :

- decentralisatie en welzijnswet

- samenwerking met andere landelijk organisaties

- MBvO in relatie tot ouderen- en sportbeleid

- sociale wetgeving, auteursrechtelijke wetgeving.

Organisatie van Sport voor Ouderen (SVO)

Landeliik

Hoofddoelstelling van het sportbeleid is: 'Iedereen in de gelegenheid stellen naar eigen kunnen en

verrnogen aan sport deel te nemen dan wel daar op andere wijze bij betrokken zijn'.

Met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen, waarin een steeds verdergaande vergrijzing

van de bevolking zichtbaar is, richt NOC*NSF haar beleid in toenemende mate op ouderen.

In Nederland zijn verschillende sportstimuleringsorganisaties, waaronder NOC*NSF, SSS, de

Landelijke Stichting MBvO, BRES, de Stichting HIB en LSZ, een samenwerkingsverband

aangegaan als clusterorganisatie Landelijke Organisatie Sport en Bewegingsstimulering (LOSB; zie

Hoofdstuk 7.2.I).

Van deze organisaties zijn NOC*NSF, de landelijke stichting MBvO en de stichting Spel en Sport

betrokken bij het sporten voor senioren (50+). Men kiest bewust voor de term Sport voor Senioren

in plaats van Sport voor Ouderen in verband met een positief imago. Enkele activiteiten met

betrekking tot Sport voor Senioren zijn van afzonderlijke organisaties samengebracht in het project

"Senioren in de sportvereniging", het is een van de eerste gezamenlijke programma's binnen dit

samenwerking sverband.

In de vele contacten die er zijn vanuit NOC*NSF met de sportbonden is er duidelijke behoefte

gesignaleerd aan ondersteuning op het gebied van sport voor senioren. Enerzijds zijn er bonden die

wel eens hebben nagedacht over het thema, maar niet goed weten wN ?.e er mee moeten doen.

Anderzijds is er een aantal bonden dat een sportaanbod voor senioren heeft opgenomen in het

reguliere aanbod, waaronder de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, de Nederlandse

Badminton Bond, de Koninklijke Nederlandse atletiek Unie en het Koninklijk Nederlands

Gymnastiekverbond (voor gymnastiek én turnen). Ook tijdens het inventaÍiseren van sportaanbod in
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het kader van het Bewegings Informatie Systeem (door het MSG), is gebleken dat weinig bonden

een specifiek sportaanbod hebben voor ouderen.

Probleemstelline

Niet alle sportorganisaties spelen in op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Sportorganisaties richten zich met name op de werving van jeugd. Zij gaan voorbij aan het feit dat

senioren een steeds grotere groep vormen in onze maatschappij. Naast deze toename in aantal

neemt ook hun vitaliteit, mobiliteit en zelfstandigheid toe. De senioren van nu hebben een andere

sportgeschiedenis. Veelal hebben ze gymnastiek op school gehad, ze zíjn lid van een

sportvereniging geweest en ze hebben een grotere belangstelling voor sport in het algemeen.

Daarnaast hebben ze meeÍ vrije tijd, meer geld en zijn ze meer gewend aan bezigheden buitenshuis.

In de eerste plaats zullen die sportorganisaties bewust gemaakt moeten worden van de huidige

ontwikkelingen en de kansen die dat met zich meebrengt ten aanzien van het werven van nieuwe

leden. Signaleren organisaties deze kansen wel, dan blijkt dat elke sportbond op een eigen wijze

het sportbeleid voor senioren vorm trachten te geven, waarin onvoldoende gebruik gemaakt wordt

van de expertise en ervaringen van anderen.

De probleemstellingen van het project "Senioren in de sportvereniging" zijn dan ook:

1. hoe kunnen bonden alert gemaakt worden op genoemde maatschappelijke ontwikkelingen?

2. hoe kan expertise toegankelijk gemaakt en gedeeld worden?

3. op welke manier kunnen verenigingen via de bonden geholpen worden het sporten door

ouderen te stimuleren?

De doelen van het project luiden als volgt:

- maak bonden alerter op de huidige maatschappelijke ontwikkeling met de toename van het

aantal oudere senioren;

- bundel kennis en ervaring op het gebied van sport voor senioren;

- ontwikkel een plan van aanpak voor sportbonden, gericht op het vergroten van de

sportdeelname van senioren binnen de aangesloten sportbonden.

Het project dient uit te monden in een "algemeen plan van aanpak voor bonden, gericht op het

vergroten van de sportdeelname van senioren (50+) binnen de aangesloten sportverenigingen.

In dit plan van aanpak worden drie activiteiten uitgewerkt waaraan voldaan moet worden om sport

voor senioren succesvol op te zetten binnen de verenigingen. Deze activiteiten hebben betrekking
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op de te volgen methodiek in het benaderen van de districten en de aangesloten sportverenigingen.

Het betreft de volgende activiteiten:

- Bewustwording:

bonden moeten de districten en de aangesloten verenigingen bewust maken van het belang van

het creëren van een spoÍaanbod voor senioren.

- Creëren randvoorwaarden voor beleid:

voor het slagen van de activiteiten met htrekking tot sport voor senioren binnen de

verenigingen, moet vooraf aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden

- Opzetten van een ondersteuningsstructuur:

om het project binnen de verenigingen te laten slagen zal vanuit de bond een

ondersteuningsstructuur opgezet moeten worden voor de implementatie van het

sportstimuleringsbeleid voor senioren.

Om deze activiteiten uit te voeren zijn voor de bonden de volgende, in ontwikkeling zljnde,

instrumenten beschikbaar:

1. Een voorlichtingspa.kket om de aangesloten verenigingen duidelijk te maken wat sport voor

senioren betekent en waarin aspecten als visies, opvattingen, achtergronden, belang en doelen

nader uitgewerkt worden.

2. A. Een opleidingsmodule voor technisch verenigingskader om ze de bekwaamheid te laten

ontwikkelen om met betreffende doelgroep te werken. Deze opleidingsmodule bestaat uit:

a. Een basismodule (geschikt voor alle sportbonden).

b. Een blauwdruk dat concreet aangeeft hoe verenigingen senioren kunnen weryen en behouden

in de sport.

3. Een scholing voor verenigings- of bondsondersteuners, die op basis van een taakprofiel is

ontwikkeld en waarin de eisen en randvoorwaarden omschreven worden.

Naar aanleiding van een aantal experimenten wordt het project verder aangepast en verbeterd. Het

project omvat uiteindetUk een plan van aanpak voor bonden met bijbehorende instrumenten die ter

ondersteuning dienen om het sportstimuleringsbeleid voor senioren binnen de verenigingen concreet

vorm te geven.
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Regionaal en lokaal

De sportvereniging

De markt van sportbeoefenaren verandert. Vroeger waren het voornamelijk jonge sporters die

aanklopten bij de sportvereniging. Tegenwoordig kan men bij veel sporten constateren dat steeds

meer ouderen hun favoriete sport weer oppakken binnen, maar ook buiten de sportvereniging.

De sportvereniging zal het werven en opnemen van een nieuwe doelgroep binnen haar ledenbestand

als een kans en uitdaging kunnen beschouwen. Goed inspelen op de markt, de genoemde

maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, is echter ook een kwestie van lijfsbehoud. Dat

betekent dat de activiteiten en de werving van deelnemers meer dan voorheen afgestemd zullen

worden op de 5O-plusser en zijn wensen.

De bekendheid van het sporten voor ouderen binnen de sportvereniging groeit. Enerzijds door de

autonome groei van het aantal oudere sporters anderzijds door het stimuleringsbeleid van met name

de provinciale sportraden. Deze helpen verenigingen met het creëren van een geschikt aanbod en

met het oplossen van de hiervoor genoemde knelpunten.

De sportvereniging wordt als de meest geschikte en geëigende organisatie gezien om de oudere

sporter op te vangen. Immers, zij heeft een jarenlange traditie als een geschikte plek waar

potentiële sporters terecht kunnen. Er is over het algemeen geschikte leiding c.q. opvang en er is

accommodatie beschikbaar. En het allerbelangrijkste: de sportvereniging is er voor iedereen van

jong tot oud. ÏVanneer de spoÍ(vereniging) zich realiseert dat rn deze tijd de oudere de toekomst

heeft en zij de bereidheid heeft ook voor haar/trem een aanbod te creëren, kan de laatste stelling

waargemaakt worden. Op dit moment zljn vraag en aanbod nog lang niet op elkaar afgestemd.

De lolcnle overheià en het ouderenwerk

De lokale overheid wordt in toenemende mate geconfronteerd met een snel groeiende groep

ouderen. De zogenaamde dubbele vergrijzing betekent dat zowel de groep jongere 5O-plussers zeer

sterk groeit als ook de groep 8O-plussers. De groep 50- tot 65-jarigen telt de meeste deelnemers

aan SVO-activiteiten. Binnen een weloverwogen lokaal welzijnsplan dient elke groep van de

lokale bevolking nÍur wens, behoefte en mogelijkheden gebruik te kunnen maken van een op die

groep gericht pald<et van activiteiten en voorzieningen. Voor de sport geldt dit helaas nog niet voor

de groep ouderen. Met name de lokale overheid zal de voorwaarden dienen te creëren om ouderen

een sportaanbod op maat te kunnen bieden. Wanneer die stelling onderschreven wordt, houdt dat in

dat in veel gevallen voorzieningen, traditionele richtlijnen en regels zodanig aangepast dienen te
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worden, dat het opzetten van en deelnemen aan SVO-activiteiten vergemakkelijkt wordt.

Stichtingen Welzijn Ouderen en andere organisaties die zich bezighouden met het welzijn van

ouderen, krijgen ook steeds meer te maken met een groeiende groep 'jonge ouderen' die hun

wensen kenbaar maken op het gebied van spel en sport. De meeste van deze stichtingen hebben in

de regel al een pakket van traditionele bewegingsactiviteiten onder de noemer van MBvO, bedoeld

voor met name de groep 65-plussers. Voor de jongere SO-plusser ontbreekt het veelal nog aan

mogelijkheden om op een recreatieve manier aan sport te doen. Het is verheugend te constateren

dat de genoemde Stichtingen Welzijn Ouderen vaak in samenwerking met gemeenten met behulp

van sportverenigingen het voortouw nemen om een SVo-aanbod op maat te ontwikkelen. Zo ziin

bijvoorbeeld in Gelderland in vier jaar tijd zo'n 35 gemeenten met SVO-activiteiten gestart, met

ondersteuning van de Gelderse Sport Federatie. Dit volgens een samenwerkingsmodel, waarbij de

sportvereniging, de gemeentelijke overheid en het plaatselijk ouderenwerk een actieve rol spelen.

Het grote voordeel van zo'n samenwerking is dat krachten, kennis en financiën gebundeld kunnen

worden en de activiteiten dus meer kans van slagen hebben. Binnen de visie van sociale

vernieuwing past een dergelijk model van aanpak uitstekend (Bokkes, 1995).

7.2.3 Chronisch zieken

Stuurgroep 'Sport en Bewegen voor Chronisch Zieken'

Naar aanleiding van een kamervraag en een advies van het Werkverband Organisaties Chronisch

Zieken (WOCZ) is een werkconferentie gehouden met landelijke organisaties op het terrein sport

en bewegen voor chronisch zieken. De aanleiding hiertoe was de mogelijkheid te onderzoeken om

tot een landelijke organisatie te komen die chronisch zieken kan (doen) stimuleren tot gezond

bewegen. Vanwege een gebrek aan informatie, is de stuurgrcep aangesteld. In opdracht van de

NCCZ is in september 1,994 de tijdelijke stuurgroep'Sport en Bewegen voor Chronisch Zieken van

start gegaan voor de periode van een half jaar. Het NISG beheerde het secretariaat van deze

tijdelijke stuurgroep. De taken van deze stuurgroep waren:

- het in kaart brengen van de behoeften aan sport- en bewegingsactiviteiten voor chronisch

zieken;

- het inventariseren van het huidige aanbod van organisaties betrokken bij sPort en bewegen

voor chronisch zieken;

- het doen van voorstellen ter verbetering van de stmcfirur door afstemming en bundeling van

activiteiten van de reguliere organisaties.
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Bij deze snrurgroep waren naast het MSG betrokken: het WOCZ, het Ministerie van VWS, het

IOS, de Landelijke stichting MBvO, De Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS), HIB

en SSS. Het uiteindelijke doel is te komen tot de bevordering van een verantwoorde deelname aan

sport en bewegen door mensen met een chronische ziekte door daartoe benodigde faciliteiten te

creëren.

De inventarisatie werd verricht op basis van (beperkt) bestaand materiaal (rapporten, onderzoeken),

een enquëte onder de leden van het WOCZ en ervaringen vanuit de deelnemende organisaties

uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie zijn de belemmerende factoren beschreven ten aanzien

van sporten en bewegen voor chronisch zieken. Deze worden beschreven in Hoofdstuk 8.3.

Een belangrijke aanbeveling van de Sruurgroep luidt als volgt:

De betrokken partijen in de Stuurgroep zijn unaniem van mening dat het opgestarte proces van

samenwerking, afstemming en bundeling nog niet af is en voortgezet dient te worden. Het verdient

aanbeveling om de termijn van de tijdelijke Snrurgroep te verlengen.

Een aantal taken voor deze tweede termijn kunnen zijn:

- het opstellen van een gezamenlijk gerntegreerd werkplan;

het in kaart brengen wie op welk terrein actief is, waarbij zowel de ondersteuners als de

aanbieders worden beschouwd;

er moet een voorstel worden geformuleerd voor een marktonderzoek naar vraag en aanbod van

sport- en (therapeutische) bewegingsactiviteiten voor chronisch zieken om zodoende een

duidelijker beeld te krijgen van de exacte knelpunten;

er dient een plan opgesteld te worden voor noodzakelijke randvoorwaarden, zoals

deskundigheidsbevordering, accommodatie, voorzieningen en voorlichtingsmaterialen;

vastgesteld dient te worden voor welke patiëntencategorieën groepstherapieën noodzakelijk

zijn, naast andere voÍrnen van sport en bewegen, en in welke mate de kosten hiervan binnen de

structuur van de ziektekostenverzekeringen zijn onder te brengen.

De NCCZ heeft besloten de tweede termijn niet toe te kennen. Op dit moment acht men het

verstandiger het coördineren van het bewegen voor chronisch zieken te laten aansluiten bij de

LOSB. De bij de LOSB aangesloten lid-organisaties kunnen het bewegen voor chronisch zieken

gezamenlijk in hun takenpakket opnemen en mogelijk via een project 'Bewegen voor chronisch

zieken' nader uitwerken. Dit wordt dan vergelijkbaar met het project 'Senioren in de

sportvereniging', waarbij verschillende organisaties een aandeel hebben.
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Stichting Han in Beweging (HIB)

HIB is de landelijke organisatie die zich inzet voor de stimulering van (recreatieve) sportbeoefening

en bewegen door (ex-)hartpatiënten. Zij behartigt tevens de belangen van de aangesloten

organisaties.

Het doel van HIB is het scheppen van zodanige voorwaarden en condities dat (ex-)hartpatiënten

met plezier en op verantwoorde wijze kunnen deelnemen aan (recreatieve) sportactiviteiten.

De algemene doelstelling kan als volgt worden weergegeven:

"Het vergroten van het kwaliteitsaanbod aan bewegingsactiviteiten voor meer (ex-)hartpatiënten".

Op grond van de algemene doelstelling staan voor de periode 1996-2000 staan de volgende

hoofdlijnen centraal:

1. Kwaliteit: een verantwoord sportaanbod bij alle aangesloten organisaties onder deskundige

begeleiding.

2. Groei: gestreefd wordt nÍur een groei die neerkomt op een verdubbeling van het aantal

sportende (ex)hartpatiënten in 10 jaar.

3. Organisatie-ontwikkeling: vergroten van het organisatorische draagvlak door verdere

professionalisering.

HIB besteed aandacht aan ondersteuning blj de oprichting van lokale sportgroepen,

deskundigheidsbevordering van zowel de sportleiders als de lokale bestuurders van de aangesloten

organisaties, zij ontwikkelt lesmaterialen, doet aan produktontwikkeling en ondersteunt tevens bij

het zoeken naar geschikte sportaccomodaties.

HIB heeft als vrijwiltigersorganisatie sinds 1991 professionele ondersteuning gekregen van de

Stichting Hoofd Hart Vaten (ingesteld door de Nederlandse Hartstichting) en wordt naast subsidie

door het Ministerie van VIVS verder (financieel) ondersteund vanuit de Nederlandse Hartstichting.

De werkzaamheden van HIB hebben geleid tot een sterke toenarne van het aantal sport- en

spelgroepen voor (ex-)hartpatiënten. Er zijn momenteel ruim 7.000 leden aangesloten bij de 120

sportverenigingen die zijn aangesloten bij HIB.

Voor 1996 staat de HlB-opleiding voor sportleiders en een inventarisatie-onderzoek van de

basisgegevens centraal. Voor 1997 en 1998 staat vervolgens een pilot van de

stimuleringsmethodiek in een experimentele regio centraal. Communicatie en organisatie-

ontwikkeling spelen hierin continu een belangrijke rol. Na 1998 zal het groeiscenario zowel naar

kwaliteit als kwantiteit zijn beslag moeten krijgen.
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Astma Fonds

Het Astma Fonds komt op voor de belangen van mensen met CARA: astma, chronische bronchitis

en longemfyseem. Zij geeft voorlichting aan patiënten en hun omgeving, subsidiëren en stimuleren

wetenschappelijk onderzoek, geven (bij)scholing aan hulpverleners, bieden maatschappelijke hutp

en organiseren bewegingsactiviteiten en vakanties.

Naar schauing 1,5 miljoen Nederlanders heeft een of andere vonn van CARA. De meerderheid van

deze patiënten (80Vo) kan gewoon deelnemen Íum sportactiviteiten bij de reguliere

sportverenigingen. Een kleine groep heeft een dermate ernstige vonn van CARA (FEV' <1000 ml)

dat deelname aan bewegingsactiviteiten helemaal af te raden is. Voor deze groep worden speciale

revalidatieprogramma's uitgevoerd in revalidatiecentra (CARA-reactivering). Tenslotte is er een

derde groep van ongeveer 300.000 mensen voor wie bewegen en sporten wordt aangeraden, echter

onder speciale begeleiding. De vrijwilligers van de afdelingen van het Astma Fonds organiseren in

de directe omgeving van de patiënt een Íumgepast sport-, spel- en zwemprograÍnma onder leiding

van fysiotherapeuten.

Er zijn in totaal circa 130 sportgroepen waarÍum ruim 1600 mensen deelnemen en zo'n 110

zwemgroepen wzur circa 1400 mensen zwemmen in groepsverband. De kosten van de begeleiders

worden vergoed door het Astma Fonds, terwijl de deelnemers een beperkte eigen bijdrage betalen.

Het Astma Fonds heeft voor de begeleiders van deze groepen speciale bijscholingen laten

ontwikkelen, die door het Nederlands Paramedisch Instituut (voorheen de Stichting Wetenschap en

Scholing Fysiotherapie (SWSF)) worden uitgevoerd.

N ationale V ereni g ing' F ib romyal g iepatiënten Eendrachti g Sterk' ( FES )

De vereniging heeft als doel de belangen van fibromyalgiepatiënten te behaÍigen en de positie te

versterken van chronische zieken in het algemeen in Nederland. BU de vereniging zljn enkele

duizenden leden aangesloten. De vereniging is georganiseerd in verschillende commissies en

adviesraden. De FES heeft op provinciaal niveau medewerkers en contactpersonen in

patiëntenplatforms en gehandicapten raden. De vereniging wordt door de gehandicaptenraad, het

Nationaal Reumafonds en een eigen bijdrage van de leden gefinancierd.

De FES heeft in het afgelopen jaren met name aan de professionalisering van de vereniging

gewerkt. De Vereniging stimuleert het opzetten van specifieke bewegingsprogramma's voor

fibromyalgie patiënten (zwemmen, tai chi, mensendieck, fitness). [n maart 1994 is de commissie
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Bewegingsactiviteiten geihstalleerd die zich o.a. bezig houdt met bijscholingscursussen voor

therapeuten en bewegingsbegeleider voor groepsverbanden van bewegingsactiviteiten voor

fibromyalgie-patiënten.

Deze commissie moet zich gaar, richten op het opzetten van een landelijke stnrctuur met betrekking

tot bewegingsactiviteiten waaronder het inventariseren van bestaande groepen en het opzetten van

een standaard contract met bijvoorbeeld zwembaden, therapeuten en deelnemers.

De samenwerking/overleg met organisaties als Symbiose in Limburg el zoÍgYetzekeraars moet nog

worden opgezet. Uit een enquète onder zorgverzekeraars blijkt dat zeker niet alle zorgveruekeraars

bewegingsactiviteiten vergoeden. Momenteel wordt er door de FES een enquëte gehouden onder

deelnemers om de effecten van bewegingsactiviteiten op de medische consumptie van de

fibromyalgie patiënten te onderzoeken.

De FES geeft voorlichting, stimuleert de ontwikkeling van bewegingsprogramma's voor

fibromyalgiepatiënten en heeft contacten met de Reumapatiëntenbond, het WOCZ, de

Gehandicaptenraad op landelijk en provinciaal niveau en het Nationaal Reumafonds.

De FES heeft in 1994 met name aan de professionalisering van de vereniging gewerkt. Veel

acriviteiten zijn daarom nog in ontwikkeling. De mate van activiteiten die de FES ontwikkelt en

uitvoert, is voor een groot deel aftrankelijk van de inzet van provinciale contactPersonen en

vrijwilligers. Daarnaast worden de mogelijkheden voor de ontwikkeling en uitvoering van

activiteiten bepaald door de financiële steun en subsidies van het Nationaal Reumafonds en de

Gehandicapten Raad.

7.2.4 Gehandicapten

Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS)

De NEBAS is een bU NOC*NSF aangesloten sportbond die gericht is op "aangepast sporten".

Doelstellins

De doelstelling van de NEBAS is de stimulering van het aangepast sporten in de meest ruime

betekenis van het woord. Tot de doelgroepen behoren lichameldk, auditief en visueel gehandicapten

en chronisch zieken. Deze laatste groep voÍmt ca. lo-lSVo van het totaal aantal leden. De NEBAS

heeft circa 300 verenigingen met ruim 12.500 sporters. De NEBAS werkt samen met o.a.

NOC*NSF, de NSG en het IOS.
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Bewegingsstimulerins

In het kader van bewegingsstimulering wordt veel gewerkt aan diverse projecten en initiatieven:

o.a. doorverwijzingsprojecten, regionale samenwerkingsverbanden, informatievoorziening aangepast

sporten, de opname van de gehandicaptensport in het BIS en het informatiseringsproject Íumgepast

sporten.

- Doorverwijzingsprojecten

De laatste jaren wordt veel nadruk gelegd op de rol die revalidatiecentra kunnen spelen bij het

stimuleren van Íumgepast sporten en het doorverwijzen van mensen naar sportverenigingen waar

aangepast sporten wordt aangeboden. Als een (ex-) revalidant vroegtijdig, bij voorkeur in het

revalidatiecentrum, kennis neemt van het brede scala van sportmogelijkheden, neemt de kans

aanzienlijk toe dat hij thuis ook aan sport deelneemt. Bij de bestaande projecten binnen Heliomare

te Wijk aart 7-ee, Beatrixoord te Haren en het Roessingh te Enschede heeft deze aanpak inmiddels

tot concrete resultaten geleid. De projecten worden begeleid vanuit de NEBAS. Met acht

revalidatiecentra en de overkoepelende instantie de Vereniging van Revalidatiecentra in Nederland

(VRIN) wordt het doorverwijzingsproject verder uitgewerkt.

- Regionale samenwerkingsverbanden

In de praktijk bl|kt dat het ontwikftelen en het stimuleren van deelname Íum aangepast sporten op

lokaal niveau moeilijk is. Oorzaken hiervan zijn ondermeer de grote spreiding van potentiële

deelnemers en de beperkte mogelijkheden om aangepast sporten in de directe omgeving te

beoefenen. Om in te spelen op de knelpunten zijn de regionaliseringsprojecten opgezet.

- Informatievooruieningaangepastsporten

De NEBAS houdt zich bezig met de informatievoorziening binnen het aangepast sporten. Zij

onderzoekt daarbij eventuele knelpunten en tracht verbetering aan te brengen waar dat gewenst

is.

- Opname gehandicaptensport in het BIS

De NEBAS is samen met NOC*NSF, de NSG en het IOS, bezig met het voorbereiden van de

opname van de gehandicaptensport in het BIS. De opnÍrme van de gehandicaptensport in het BIS

zal mogelijk plaatsvinden in 1996.
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- Informatiseringsproject

Voor de ontwikkeling en evaluatie van beleid ten behoeve van gehandicaptensport is onderzoek

nodig. Onderzoek alleen is niet voldoende om de informatie beschikbaar te krijgen. De

onderzoeksresultaten en de veelheid aan gegevens uit registratiesystemen moeten worden geordend

en 'vertaald' tot toegankelijke en bruikbare informatie over de relevante (beleids)terreinen. De

sportsector wordt gekenmerkt door een weinig gestnrctureerde sterk gefragmenteerde

(beleids)informatiestroom. In algemene zin moet deze situatie leiden tot aanpassing van informatie

aan de behoefte.

De NEBAS is bezig met de ontwikkeling van een kenniscentrum - d.w.z. een centrale plaats - voor

het verzamelen van informatie op het gebied van sport en bewegen voor en door mensen met een

lichamelijke, auditieve en visuele beperking en chronisch zieken, die gemakkelijk toegankelijk en

bereikbaar is voor de doelgroep. Het doel van het kenniscentrum bestrijkt het proces, beginnend bij

verzamelen van informatie, gevolgd door het registreren ervan en tenslotte het uitdragen van

informatie aan de doelgroep.

Onderzoek

De NEBAS heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de factoren die van invloed zijn op het

sportgedrag van mensen met een lichamelijke beperking, ten einde een mogelijkheid te bieden

beleid uit te stippelen dat moet zorgdragen voor een hogere participatie van mensen met een

lichamelijke handicap. In dit onderzoek "Sport en revalidatie in perspectief is het volgende

vastgesteld:

- er is een verband tussen de intensiteit van de totale sportbeoefening tijdens de revalidatie en de

blijvende sportparticipatie na de revalidatie;

- de stap van het revalidatiecentrum naar de sportvereniging is voor veel mensen nog te groot;

- sporters (ex-revalidanten) in georganiseerd verband stoppen veel minder vaak tussentijds met

sporten dan ongeorganiseerde sporters;

- bijna tweederde van alle respondenten afkomstig uit centra met een relatief intensieve

intramurale sportbegeleiding, sport (uiteindelijk) niet na de revalidatieperiode.

Nederlandse sportbond voor mensen met een verstandelijke lwndicap (NSG)

In haar beleidsprogramma heeft de NSG aangegeven te streven naar een verbetering van de

kwantiteit en kwaliteit van het sportaanbod voor mensen met een verstandelijke handicap. Op

onderstaande hoofdfuncties worden diverse werkzaamheden verricht op landelijk en districtsniveau,

bedoeld om de lidorganisaties te versterken:
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Dienstverlening en voorlichting:

Ondersteuning en advisering van organisatie die zich bezighouden met sport voor mensen met

een verstandelijke handicap, advisering en ondersteuning door (free-lance) consulenten en

medewerkers NSG-bondsbureau, uitgave van het NSG-journaal en inteme NSG-nieuwsbrief,

schriftelijk en audiovisueel informatiemateriaal, verzekeringen, advisering over subsidies.

Deskundigheidsbevordering :

Organisatie en ontwikkeling van cursussen, themadagen, studiebijeenkomsten en

opleidingsactiviteiten ten behoeve van het kader.

Sportontwikkeling/promotie ;

Coördinatie en stimulering recreatieve sportactiviteiten, sportevenementen en

sportstimuleringsprojecten, uitwisselingen kennis en ervaring, bevordering organisatorische

integratie.

Wedstrijd- en topsportontwikkeling;

Coördinatie competities en kampioenschappen, voorbereiding en deelname internationale

wedstrijden, ontwikkeling wedstrijdsport van lokaal naar (inter)nationaal niveau, advisering en

ondersteuning door technische commissies.

Belangenbehartiging;

Contacten leggen en onderhouden met overheden en organisaties op het gebied van sport en

spel en op het gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Onderhouden

contacten met en participatie in internationale organisaties op het gebied van sport voor

mensen met een verstandelijke handicap. Onderzoek naar relevante ontwikkelingen.

Sportmedische advisering:

Advisering door bondsarts en medische commissie, ontwikkeling informatiemateriaal en

sportmedisch beleid. Individuele advisering op sportmedisch gebied aan lidorganisaties en

spoÍers.

Momenteel zljn meer dan t75 lidorganisaties bij de NSG aangesloten, die meer dan 35

verschillende sport- en spelactiviteiten verzorgen voor in totaal ruim 14.000 mensen met een

verstandelijke handicap.
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Beweeingsstimulerinq

Een wijze om de deelname aan bewegingsactiviteiten te stimuleren zijn activiteiten en projecten

waarbij men tracht te komen tot organisatorische integratie. Door validen sportverenigingen te

stimuleren om mensen met een verstandelijke handicap op te nemen binnen hun sportvereniging

worden de sportmogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. Op het gebied van voetbal, zwemmen en

atletiek verloopt dit zegr voorspoedig. Vooral het G-voetbal heeft zich zeer ontwikkeld. lÍt 1994

waren binnen 140 KNVB voetbalverenigingen meer dan 1700 verstandelijk gehandicapten actief.

Ook zijn er in toenemende mate contacten met o.a. de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, de

Koninklijke Nederlandse Gymastiek Bond en het Koninklijke Nederlandse Christelijke Gymnastiek

Verbond en de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie om te komen tot aangepaste sportvormen

voor mensen met een verstandelijke handicap.

Daamaast is de NSG betrokken bij de ontwikkeling van een sportaanbod voor verstandelijk

gehandicapten bU valide sportverenigingen, waaronder korfbal, hockey, judo en

atletiekverenigingen.

Bij de opzet van het activiteiten aanbod gaan de NSG en haar lidorganisaties uit van de

mogelijkheden van de gehandicapten en niet van hun beperkingen (Coumans et al., 1995b).

Opname gehandicaptensport in het BIS

De NSG is samen met NOC*NSF, de NEBAS en het IOS, bezig met het vooóereiden van de

opname van de gehandicaptensport in het BIS. De opname van de gehandicaptensport in het BIS

zal mogelijk plaatsvinden in 1996.

Onderzoek

De NSG is in 1994 gestart met een onderzoek naar de sportdeelname van mensen met een

verstandelijke handicap. Het doel van dit onderzoek was om de motieven om al dan niet te sporten

en de drempels die sportbeoefening in de weg staan via een landelijk onderzoek te achterhalen. De

resultaten van dit onderzoek zijn in Hoofdstuk 6.3 vermeld.
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8. KNELPI]NTEN, BEHOEF"TEN VAN HET VELD EN AAI\BEYELINGEN

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de knelpunten en behoeften uitgewerkt zoals die zijn gernventariseerd

vanuit de literatuur en via de gesprekken met sleutelfiguren in het veld.

Er is een aantal belangrifte onderwerpen dat voor zowel ouderen, chronisch zieken als

gehandicapten geldt en dat onder de kop 'algemeen' wordt toegelicht. De categorie 'algemeen' is

onderverdeeld in een aantal onderwerpen: basis informatie (participatie, determinanten, behoeften),

bewegingsvonnen, dosis-respons relatie, deskundigheidsbevordering, informatievoorziening,

financiering en veiligheid. Vervolgens worden meer specifieke knelpunten met betrekking tot de

categorieën ouderen, chronisch zieken of gehandicapten uitgewerkt.

Indien mogelijk worden er aanbevelingen gedaan om knelpunten op te lossen. De aanbevelingen

zijn genummerd. Er zit gerun prioriteistelling in de volgorde. Tevens zijn alle aanbevelingen in

Bijlage 1 integraal opgenomen.

8.2 Algemeen

Basisinformatie

In de jaren tachtig hebben Manders & Kropman (1984, 1987) een tweetal ondetzoeken gedaan naar

sportdeelname en de drempels voor deelname bij de Nederlandse bevolking. In 1990 werd dat

onderzoek herhaald door Prinssen & Kropman (1992) en er werd een vergelijking getrokken over

de jaren 1978-1990. Deze onderzoeken worden tot nu toe beschouwd als standaardwerken op dit

terrein in Nederland. De afgelopen vijf jaar heeft bewegen een nadrukkelilker rol gekregen in de

samenleving, echter de ondeÍzoeken zijn sindsdien niet herhaald om trends in het sport- en

bewegingsgedrag te traceren.

Momenteel wordt in opdracht van de NSG een onderzoek verricht naar de determinanten van

bewegingsdeelname van verstandelijk gehandicapten in Nederland. Voor de overige doelgroepen

ontbreekt nog een dergelijk initiatief.
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Onderzoek naar determinanten en de (on)mogelijkheden van bewegen en de belnefie

aan bewegen

Het is wenselijk om een (landelifi) onderzoek uit te voeren naar de determinanten en de

mogelilikheden van sport-öewegingsdeelname en naar de behoefte aan sporí

bewegingsdeelname van ouderen, cbronisch zieken en lichamelijk gehandicapten.

Uit onderzoek btijkt dat het uitvalpercentage van deelnemers aan bewegingsprograrnma's

aanzienlijk is (Dishman et al., 1985; Dishman &. Sallis, 1994). Het is belangrijk om

bewegingsprogramma's te ontwikkelen die beklijven. Daarom dient er rekening mee te worden

gehouden dat met name die progfammma's met een lage intensiteit (zoals wandelen, fretsen e.d.)

over het algemeen meer kans van slagen hebben dan programma's met een hoge intensiteit. Ook

moet er rekening worden gehouden dat een proglamma Past binnen de leefstijl van de (potentiële)

deelnemer en eventueel ook thuis of op het werk kan worden uitgevoerd.

Uit een onderzoek van King et al. (1991) is gebleken dat een thuis uitgevoerd

bewegingsprogramma evenveel gezondheidswinst kan opleveren als een bewegingsprogramma in

groepsverband. Dit onderzoek toonde tevens aan dat een laag-intensief programma evenveel

gezondheidswinst kan opleveren als een hoog-intensief programma. Er is bij het thuis uitgevoerde

bewegingsprogramma echter sprake van een beduidend beter beklijven (75Vo) dan bij het

groepsprogramma (53Vo). Uit een onderzoek van Hidding & Van der Linden (1994) bij Bechterew

oefengroepen is daarentegen gebleken dat groepsoefentherapie een beter effect heeft dan

individueel uitgevoerde oefentherapie thuis.

Uit onderzoek blijkt dat de uiwal van FysioSport deelnemers slechts tïVo bedraagt 'Warureer dit

wordt vergeleken met de relatief hoge uitval bij andere bewegingsprogramma's, kan worden gesteld

dat de vonn van FysioSpoÍ, waaóij vooral maatwerk wordt geleverd, het beklijven van deelname

stimuleert.

Er is weinig onderzoek gedaan naar de verschillen flrssen groepsgewijs-uitgevoerde

bewegingsprogramma's (o.a. groepsoefentherapie) en individueel aangeboden prograÍnma's en de

resultaten hiervan zijn nog controversieel.

2. Onderzoek naar het beklijven van deelname aan bewegingsprogramma's

Het is wenselijk om ondenoek te doen naar determinanten van het beklijven van

bewegingsdeelname van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.
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3. Onderzoek naar de effecten van bewegen in groepsverband versus individueel bewegen

Het is wenselijk om een effectstudie uit te voeren naar de verschillen trlssen een

georganiseerd bewegingsprogramma in groepsverband en een individueel uitgevoerd

bewegingsprogÍamma, zowel in termen van beklijven als gezondheidswinst.

Bewegingsvormen

Uit de literatuur blijkt dat bewegingsvonnen als wandelen, fietsen en zwemmen gezonde en relatief

veel beoefende vormen van bewegen zijn. In het algemeen is er echter onvoldoende bekend over

de gezondheidswaarde van diverse bewegings- en sportvoÍmen voor de gezondheid van ouderen,

chronisch zieken en gehandicapten (in termen van gezondheidswinst en -risico's).

4. Onderzoek naar de rflate van gezondheidswinst van bewegen

Het is wenselijk om te onderuoeken welke sport- en bewegingsvonnen de meeste

gezondheidswinst opleveren voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Hierbij

dienen zowel de positieve gezondheidseffecten als de gezondheidsrisico's in de afweging

te worden meegenomen.

Activiteiten zoals ramenlappen, stofzuigen en boodschappen doen lijken geen activiteiten die veel

negatieve gevolgen op de gezondheid hebben voor ouderen. Het probleem is om welke redenen zij

deze activiteiten, die belangrifr mede bepalend zijn voor hun gezondheid, niet meer kunnen

uitvoeren (b.v. door ongeluk, ziekte, inactiviteit, onveiligheid of doordat anderen het hen uit handen

nemen).

5. Onderzoek noar de determinanten van activiteit in het dagelijlcs leven

(ADL)\huishoudelijke-acrtviteiten in het dagelijlcse leven (HDL)

Het is wenselilk om te inventariseren wat de oorzaken zijn dat mensen specifieke, voor

hun zelfstandig functioneren belangrijke ADUHDl-activiteiten, niet meer (kunnen)

verrichten.
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6. Onderzoek naar de gezondheidseffecten van ADLVIDL-activiteiten

Het is wenselijk om na te gaan of ADUHDl-activiteiten geschikt zijn om een bepaald

oefeneffect te krijgen. Het gaat hierbij om een antwoord op de volgende vragen:

-welke bewegingen zip gezond en welke niet?

-hoeveel inspanning is er nodig om gezondheidseffecten te krijgen?

Dosis-respons relatie

Er werd tot voor kort aangenomen dat lichameli.lke activiteit de gezondheid slechts bevordert

wanneer er sprake is van een verbetering van de cardiovasculaire fitheid. Orn dat te bereiken zou

de intensiteit van het bewegen moeten liggen op minimaal 50Vo van de VOr-max. Er komt steeds

meer wetenschappelijke kennis dat lichameli;ke activiteit van lichte tot matige intensiteit ook

belangriJke gezondheidswinst oplevert. Dit is vooral van belang omdat bewegen met een hoge

intensiteit moeizaam beklijft en derhalve niet eenvoudig in een actieve leefstijl (Active Living) is in

te passen, hetgeen bij laag-intensief bewegen (b.v. wandelen, fietsen, tuinieren) mogelijk wel het

geval kan zijn. Bovendien is er bij laag-intensief bewegen een lager risico op het oplopen van

blessures en het ontstÍum van plotse dood.

Er bestaat een behoefte aan eenduidigheid omtrent wat men onder laag-, matig en hoog intensief

bewegen verstaat en in welke mate laag-intensief bewegen voldoende intensief is voor de

bevordering van de gezondheid. Tevens worden verschillende methodieken door elkaar gebruikt

(VOr-max, ma:rimale hartslag, MET), hetgeen de vergelijkbaarheid van onderzoek niet ten goede

komt.

7. Meer inzicht verlcrijgen in de dosis-respons relatie van gezond bewegen

Het is wenselijk om meer inzicht te verkrijgen omtrent de dosis-respons relatie van

lichamelijke activiteit en gezondheid en met name de effecten van laag-intensieve

lichamelijke activiteit. Hieóij z,on Ml ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

speciale aandacht geschonken dienen te worden.

Deskundigheidsbevordering

De steunpunten van het MBvO ervaÍen een tekort aan bij- en nascholingsaanbod voor het kader en

een tekort aan goed voorlichtingsmateriaal als belangrifte knelpunten. Vooral de

gezondheidkundige aspecten van het bewegen voor ouderen verdient daa$ij aandacht.
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De tijdeli;k Stuurgroep "Sport en bewegen voor Chronisch Zieken" (1995) heeft de volgende

belemmerende factoren beschreven m.b.t. het bewegen voor chronisch zieken:

- Er is een gebrek aan specifiek opgeleide begeleiding die kennis en inzicht heeft in

verschillende aandoeningen en de relatie tussen sport en bewegen enerzijds en de aandoening

anderzijds, soms veroorzaakt door een gebrek aan financiële middelen.

- Er zijn nog onvoldoende opleidings- en bijscholingsbijeenkomsten voor begeleiders van sport-

en bewegingsactiviteiten voor chronisch zieken.

- Voor sommige chronische aandoeningen zijn helemaal geen opleidings- of bijscholings

mogelilkheden.

- In de reguliere spoÍopleidingen (ALO en CIOS) is geen of nauwelijks aandacht voor de

doelgroep mensen met een chronische ziekte.

Vanuit de NVFS wordt gesteld dat er een discrepantie bestaat tussen kennis die fysiotherapeuten

denken te hebben op het terrein van bewegen voor speciale doelgroepen en de daadwerkelijke

aarrwezige kennis op specifieke terreinen.

8. Onwikkelen van (bij)scholingen m.b.t. bewegen voor chronischc aandoeningen

Het is wenselijk (bij)scholings-prograurma's te ontwikkelen met betrekking tot chronische

aandoeningen en bewegen. Deze bijscholingen kunnen onder meer gericht zijn op de

doelgroep MBvO-kader, ffsiotherapeuten, ALO'ers, CIOS'ers, fitnessinstnrcteurs enz.

Informatievoorziening

Er is onvoldoende overzicht met betrekking tot het (wetenschappelifie) sport- en

bewegingsonderzoek in Nederland. Het achterhalen van onderzoeksinitiatieven op specifieke

terreinen kost veel inspanning, tijd en dus geld. Dit probleem wordt alom onderkend en initiatieven

om dit aan te pakken worden breed ondersteund. Het blilkt ook dat het moeililk is om informatie te

verkrijgen over reeds afgerond onderzoek. Dat is veelal verwerkt in de zgn 'gijze' literatuur of in

publikaties die pas veel later in vakbladen verschijnen. Het achterhalen van dergelijke projecten via

vakbladen c.q. via online databestanden (zoals b.v. Medline) is bovendien lang niet altijd

voldoende voor het traceren van alle relevante literatuur.
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g. Opzenen van een infornatiesysteem met betrekking tot sport- en bmegingsonderzoek

Het is wenselijk om een onderzoeksdatabank te realiseren op het terrein van sport en

bewegen (o.a. voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten) in Nederland.

Het betreft dan zowel informatie over lopende en recent afgeronde projecten a1s ook

informatie over afgerond onderzoek.

Het NOC*NSF sector Sport en Gezondheid ontwikkelt momenteel het Bewegings Informatie

Systeem. Mogelijk wordt het BIS ondergebracht bij het Nationaal Instituut voor

Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (MGZ). Het BIS bevat informatie over

bewegingsaanbod voor ouderen, chronisch zieken en in 1996 kunnen daar mogelijk ook de

gehandicapten aan worden toegevoegd. De informatie is ook geschikt te maken voor data-analyse.

Het BIS is een adequate methode om diverse knelpunten zoals die door de Stuurgroep zijn

geformuleerd aan te pakken. Op het moment dat dit rappoÍ verschijnt, is er geen duidelijlàeid

over de voortgang van het BIS. Het systeem voorziet duidelilk in een behoefte. Zowel de

gehandicaptenspoÍ als het MBvO hebben belangstelling getoond om gebnrik te kunnen maken van

het BIS voor de registratie van hun groepen/verenigingen. Indien het systeem niet wordt

vooÍgezet, dan dient er een alternatief gevonden te \ilorden.

Voortletting van het Bewegings Infonrntie Systeem (BIS)

Het is wenselifi om het Bewegings Informatie systeem voort te z.ettet Er blijkt behoefte

te ziln aan dergelilke structureel verza:nelde infomratie. Indien het systeem niet wordt

voortgezet, dient er een alternatief gevonden te worden.

BIS toepassen in Monitor Bewegen en Gezondheid

Het is wenselijk om na te gaan in hoeverre en op welke wijze het BIS kan worden

gebnrikt in de Monitor Bewegen en Gezondheid die TNO-PG de komende jaren gaat

ontwikkelen.

10.

11.
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Op de radio wordt iedere dag ochtend-gymnastiek uitgezonden in het progxamma "NOS-Sportief'.

Toen enige jaren geleden dit programma werd beëindigd, bleek er een ware protestgoH te ontstaan

vanuit de ouderen beweging. Daanrit blijkt dat een dergelijk bewegingsprogramma voorziet in een

behoefte. Het is echter niet bekend hoeveel mensen exact actief deelnemen aan een dergelilk

bewegingsprogramma en wat de invloed daarrran is op de leefstijl van de luisteraars. Het

radioprogramma is overigens later weer op de radio tenrggekeerd.

Onderzoek naar de efficten van een bewegingsstirnuleringsprograrnma via de radio op de

bewegingsdeelname en de gezond.hei.d van luisteraars

Het is wenselijk om na te gaan in hoeverre ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

actief deelnemen Íum bijv. het radio-programma "NOS-Sportief'. Tevens kan de invloed

van een dergehlk progrunma op de leefstijl van de deelnemers worden bestudeerd.

Tenslotte kan worden nagegÍBn welke verschillen er bestaan (o.a. in gezondheid) tussen

de deelinemers en de niet-deelnemers.

Ontwikkeling van een tv-programino m.b.t. gezond bewegen

Het is wenselijk om een televisie-progrcmma te onrwil*e1en dat zich speciaal richt op

bewegen en gezondheid voor de doelgroepen ouderen, chronisch zieken en

gehandicapten.

In het rapport 'Afstemming van waag en aanbod op de sportinfoÍmatiemarkt' (Van Bottenburg,

1995) wordt gesignaleerd dat er naar analogie van het Trendrapport Toerisme van het CBS, het

Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT) en het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en

Toerisme (NRIT), een Trendrapport SpoÍt dient te verschijnen. In aanvulling van dit trendrapport

wordt geconstateerd dat er tevens grote behoefte is aan periodieke rapporten over Doelgroepen en

sportbeoefening en Sport en Gezondheid. De doelgroepen ouderen, chronisch zieken en

gehandicapten maken hier deel van uit.

Onnuikkeling van een gi.ds over bewegen en gezondheid

Het is wenselijk om een (periodieke) gids te ontwikkelen met daarin informatie over

bewegen en gezondheid m.b.t. ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Een

dergelijke gids zou zowel informatief behoren te zijn voor beleidsmakers als ook voor

begeleiders van activiteiten en grcepen.

13.

14.
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Financiering

Voor oefentherapie geldt dat deskundige begeleiding, aangepaste accommodatie, hogere

vervoerskosten en andere aspecten voor deelnemers exm kosten met zich meebrengen. Vanwege de

te verwachten gezondheidseffecten en daarmee kostenreductie voor de gezondheidszorg is te

verwachten dat zorgverzekeraars mee zouden betalen aan deze activiteiten. In sommige individuele

gevallen gebeurt dit ook. Maar lang niet alle zorgverzekeraars doen dit en de waag is bovendien

wanneer welke groep en onder welke condities in aanmerking komt voor een tegemoetkoming c.q.

vergoeding van de kosten voor dergelijke activiteiten (Coumans & Backx, 1995c).

De volgende knelpunten kunnen hierbij aangegeven worden met betreli*ing tot de

ziektekostenverzekeraars (Bongers et al., 1996):

- Onder de ziekenfondswet valt in eerste instantie niet de preventieve zorg. Dit zal altijd in een

aanvullend pakket moeten worden gerealiseerd.

- De collectieve verzekeringen zijn met naÍne opgezet om het verzekerdenbestand uit te breiden

met groepen met lage risico's op zorggebruih waardoor mogelijkerwijs de groepen met meer

risico's (onder andere chronisch zieken) in het gedrang komen;

- Om preventieve activiteiten in collectieve verzekeringen uit te voeren, moeten deze voor alle

betrolken partijen positieve resultaten opleveren. Dit blijkt nu nog niet het geval omdat het

privatiseren van de verzekeringen van de sociale zekerheid en de ziektekosten in collectieve

verzekeringen nog sterk in ontrvikkeling is;

- Er is een gebrek aan gecoördineerde (collectieve) acties waarin zowel curatieve zorg als

effectieve preventieve zorg zijn opgenomen;

- Voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van preventieve activiteiten schieten vaak de

financiële middelen te kort.

Het al dan niet financieel ondenteunen van bewegingsactiviteiten is per verzekeraar verschillend

geregeld. 7n ondersteunt OHRA o.a. de door een dochter-organisatie AFP ontwikkelde

bewegingsprogramma's Fitplan en Medplan. De leden van OHRA kunnen korting bedingen bij het

deelnemen aan de progamma's die worden uitgevoerd ter preventie van diverse aandoeningen.

Het Zilveren Knris ondersteunt o.a. het concept Active Living dat door het voormalige MSG is

ontwikkeld. Zij ondersteunt de Fitbus, een mobiele bus waarin mensen hun fitheid kunnen laten

meten. Aan de hand van deze metingen worden adviezen op-maat gegeven omtrent

bewegingsgedrag, voeding e.d. Veruekeraar VA vergoedt o.a. een culsus rugscholing voor

werknemers met nrgklachten. Deze nrgschool houdt een intensieve training in onder begeleiding

van fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers en een orthopeed. De cursus zou resulteren in een
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drastische afname is van het aantal fysiotherapeutische behandelingen. Daarnaast wordt een snellere

reihtegratie naar de oude werksituatie gevonden.

Verzekeraar RZR is onder meer frnancieel betrokken bij de ondersteuning van Mngepaste

sportactiviteiten voor CARA-patiënten in Doetinchem.

Uit deze opsomming, die slechs een beperkte indicatie geeft van de door verzekeraars

ondersteunde bewegingsactiviteiten, blukt het gebrek aan uniformiteit aan bewegingsondersteuning

vanuit de ziektekostenverzekeraars.

15. Meer overleg over firurciering van bewegingsactiviteiten

Het is wenselijk dat de patiëntenbeweging een collectief optreden richting

zorgverzekeraars zou doen om te komen tot een uniforme tegemoetkoming c.q.

vergoeding van bewegingsactiviteiten in het kader van oefentherapie.

16. Onderzoeknaarfinanciering bewegingsactiviteiten

Het is wenselijk om onderzoek te doen naar mogeliftheden voor zorgverzekeraars om

specifieke bewegingsprogramma's voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten te

betalen.

8.3 Ouderen

Ouderen hebben dikwijls geen of onvoldoende kennis over de voor- en nadelen van gezond

bewegen en specifieke bewegingsmogelij'kheden voor hen (Carrière, 1994).

Wetenschappelilk onderzoek naar de effecten van lichamelifi activiteiten bij ouderen, en met name

oudere vrouwen, is schaars.

17. Onwikkelenlcvvaliteitsrichtlijnen

Het is wenseli3k om richtlijnen te ontwikkelen met betrekking bewegingsactiviteiten voor

ouderen in termen van vonn, duur, frequentie, intensiteit.
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Meer Bewegen voor Ouderen

- Vaak worden traditionele MBvO-activiteiten als gymnastiek en volksdansen uitgevoerd in

ruimten die toevallig voorhanden zijn. Of dit bij de behoefte van de mensen aansluit, is niet

duidelijk.

- Er is niet altijd voldoende aanbod aan accommodaties als bijvoorbeeld zwembaden voor

specifieke zwem-activiteiten (b.v. genoeg zwemtijd bij 32 graden voor reuma-patiënten).

- De financiering van de diverse MBvO-activiteiten is niet uniform geregeld en wordt lokaal

bepaald.

- Het is niet bekend wat het effect op de gezondheid en het welbevinden is van deze

bewegingsactiviteiten.

Uitvoeren van een ffictstudie naar verschillende vorrnen van MBvO

Het is wenselijk om een longinrdinale studie uit te voeren bij deelnemers Íum MBvO-

activiteiten, naar de effecten van bewegen op welbevinden, gezondheid en levensduur.

Aan MBvO-activiteiten wordt vooral deelgenomen door vrouwen van boven de 65 jaar. Met name

mannen van 55 tot 65 jaar worden minder aangesproken door het MBvO (imago). Het MBvO heeft

potentiëIe mogelifiheden om grote goepen ouderen aan zich te binden aargezien zij door de jaren

heen een uitgebreid consulentennetwerk heeft ontwikkeld. Momenteel is het MBvO hard bezig om

haar bewegingsaanbod zodanig uit te breiden dat zij interessanter wordt voor ecn bredere

doelgroep. Dat gebeurt echter gestaag.

Veilighei^d

Uit de literatuur komt het volgende beeld naar voren (Wijlhuizen et a1., 1996):

Jaarli;lrs gebeuren er bij ouderen (55+) veel ongevallen in de privésfeer. Per 100.000 ouderen (55+)

overlijden er 52 per jaar, worden er 9@ in ziekenhuizen opgenomen en worden er 2.600 polikli-

nisch behandeld en 3.600 behandeld door de huisarts als gevolg van een ongeval in de privésfeer.

Van de ongevallen betreft ctca 80Vo een val. Van de ouderen valt 307o jaarli3ks één of meerdere

malen, terwijl bij 5-L0Vo van deze ongevallen ernstig letsel optneedt. Val-ongevallen bij zelfstandig

wonende ouderen die leiden tot ziekenhuisopname hebben 35-4OVo van de gevallen tot gevolg dat

de persoon na ontslag uit het ziekenhuis wordt geihstinrtionaliseerd. Na een jaar blilkt ongeveer

20Vo nog steeds in een instituut te verblijven.

Val-ongevallen die leiden tot een fractuur hebben in het algemeen tot gevolg dat de zelfredzaam-

120

18.
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heid van ouderen versneld achteruit gaat. Daarnaast neemt de angst op vallen sterk toe bij personen

die eerder gevallen zijn. Angst om te vallen heeft ondermeer een verminderde sociale participatie

tot gevolg. Over de individuele en maatschappelijke kosten van ongevallen bij ouderen zijn geen

gegevens bekend.

Vallen is daarnaast de belangrijkste risicofactor voor het optreden van fracturen. Het zijdelings

vallen op het been of ziwlak vlakbij de 'greater trochanter' vergroot de kans op een fractuur aan-

zienlijk.

Uit de literatuur kan worden geconcludeerd dat (val)ongevallen bij ouderen negatieve gevolgen

hebben voor:

- het zelfstandig blijven wonen;

- mobiliteit en zelfredzaamheid;

- mate van angst en sociale participatie.

Gezondheidsproblemen bij ouderen vormen een belangrijke risicofactor voor vallen. Over de rol

van omgevingsfactoren is nog weinig bekend. Algemene indicatoren van de veiligheid van de

woonomgeving geven een relatie aan met de kans op vallen bij specifieke (uiteenlopende) doel-

grcepen. Onduideli3k is vooralsnog welke specifieke doelgroepen een verhoogde kans op een onge-

val hebben als gevolg van omgevingskenmerken.

Onderzoek naar determinanten van vallen

Het is wenseli!< om onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van vallen in relatie tot

bewegen (in algemene zin), sport en sportief bewegen. Tevens is het van belang om

daarbij risicogroepen te identificeren.

Uit diverse onderzoeken kan worden geconcludeerd dat de langdurige fysieke en psychische

gevolgen van fietsongevallen bij ouderen om preventieve maaEegelen vragen om de omvang en

aard van de fietsongevallen terug te dringen (Hoofdstuk 5.3).

Ouderen op de fiets

Het is wenselijk om informatie te verzamelen omtrent:

- de determinanten van ouderen om al dan niet te fietsen;

- het aantal en de aard van fietsongevallen bij ouderen;

- het fietsgedrag van ouderen en mogelifiheden om dat te verbeteren;

- de kwaliteit en de bruikbaarheid van de fiets voor ouderen en eventuele verbeteringen

daariran.

19.

20.



TNO rapport

PG 96.041 122

Door veel sporwerenigingen wordt (nog) geen beleid gevoerd op het terrein van ouderen, waardoor

nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het beoefenen van reguliere sport voor ouderen nauwelijks

tot stand komt. De verenigingen richten zich nog te veel op wedstrijdsport voor (gezonde)

jongeren.

NOC*NSF richt zich Íecent meer op de doelgroepen ouderen en gehandicapten, hetgeen ertoe leidt

dat er bij de bonden meer aandacht voor deze doelgroepen ontstaat. Met betrekking tot de groep

chronisch zieken wordt momenteel een initiatief in deze richting voorbereid en zal n 1997

uitgewerll worden.

In 1996 zijn NOC*NSF, Spel en Sport en landelilke stichting MBvO gestart met een project

"senioren in de sporwereniging". Door dit project tracht men bij meer sporWerenigingen aanbod te

c,reëren voor ouderen. Met name voor de jonge ouderen (55-65 jaar) lijkt de sPoltvercniging een

passende mogelijkheid om sportief actief te zijn.

Overzicht realiseren van aanbod reguliere sport

Het is wenselilk dat er een overzicht komt van het aanbod aan sport- en

bewegingsactiviteiten voor ouderen. Er dient daawoor een uniforme registratie-systeem te

komen.

Doorverwijzing tussen MBvO en sport voor ouderen verbeteren

Het is wenselil'k om te onderzoeken hoe er een adequate doorverwijzing kan geschieden

tussen activiteiten in het kader van MBvO en het sport voor ouderen. Voorwaarde

hierrroor is een goede afstemming.

8.4 Chronisch zieken

De tijdelijke Stuurgroep "Sport en Bewegen voor Chronisch Zieken" heeft de volgende

belemmerende factoren beschreven m.b.t. het bewegen voor chronisch zieken:

- Er is een onbekendheid met de mogelijlÍreden en de specifieke eisen van de doelgroepen

chronisch zieken.

- Er bestaat bij de potentiële deelnemers angst en onzekerheid ten aanzien van de mogelilke

(medische) gevolgen van sport en bewegen voor chronisch zieken.

21.

22.
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23. Ontwikkelen ( lwaliteits - ) richtlijnen bewegingspro gramma' s

Het is wenselijk om richtlijnen Íum te geven voor bewegingsprogramma's voor specifieke

chronische aandoeningen (de criteria van HIB kunnen daarbij als leidraad dienen).

- Chronisch zieken worden niet als een (aparte) doelgroep gezien of zijn geen prioriteit in het

beleid van een aanbieder (b.v. fitnesscentra, zwembaden, sportverenigingen e.d.).

- De aanbieders zijn niet in staat deze doelgroep te bereiken.

Voor het MBvO is er een landelijke structuur: een landelijke stichting en een regionale

consulentennenverk (veertien consulenten verspreid over het land). Voor de gehandicaptensport

bestaat er ook een landelijke structuur. Er is landelifte ondersteuning vanuit de NEBAS en de

NSG en per provincie is er per provinciale sportraad een consulent gehandicaptensport. Voor

het bewegen voor chronisch zieken bestaat er geen landelijke sfiuctuur.

Voor een aantal aandoeningen is er ondersteuning vanuit een landelijke koepel (HIB, Astrna

Fonds, FES) voor bepaalde chronische aandoeningen is er geen specifieke landelijke

ondersteuning G.v. voor reuma). kr Limburg is er een speciaal steunpunt dat zich bezighoudt

met de ondersteuning van het bewegen voor chronisch zieken (gekoppeld aan het MBvO):

Symbiose. Uit de registratie van het BIS van het NOC*NSF sector Sport en Gezondheid blijkt

dat een dergelijk speciÍiek stempunt resulteert in een groter aantal bewegingsgroepen dan

wanneer deze ondersteuning er niet is. In sommige provincies valt het bewegen voor chronisch

zieken onder de consulent gehandicaptensport.

Het bewegingsaanbod per provincie is zeer divers. Het varieert van geen specifiek aanbod of

een aanbod gericht op één aandoening tot een zeer mim aanbod zoals in Limburg waar zelfs

ongeveer 5000 chronisch zieken wekelilks in beweging zijn. Het beteid met betrekking tot het

aanbieden van bewegingsactiviteiten hangt samen met het beleid van een steunpunt. §ommige

steunpunten oriënteren zich specifiek op de doelgroep chronisch zieken. Sommige provincies

stimuleren actief, anderen wachten meer af of reageren alleen op exteme vragen.

24. Behoefte-onderzoek naar lnndclijk netwerk rn.b.t. bewegen voor chronisch zieken

Het is wenselifi om te inventariseren of er behoefte bestaat aan een landelijk netwerk

voor het stimuleren van het bewegen voor chronisch zieken. Tevens kan worden

nagegÍun aan welke voorwaarden een dergelilk netwerk zou dienen te voldoen.
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- Het is dikwijls moeililk om specifiek groepen te formeren in verband met kleine aantallen

deelnemers.

- Vaak beschikt men niet over de juiste accommodatie en voorzieningen, mede veroorzaakt door

een gebrek aan financiële middelen.

- Er is momenteel onvoldoende inzicht in het aanbod van bewegingsmogelilrheden voor

chronische zieken. Dat geldt in zowel lsvalitatieve als kwantitatieve zin.

- Hulpverleners (medici, paramedici) doen 1s $,sinig aan stimulering tot bewegingsdeelnarne en

hebben onvoldoende kennis over de relatie sport en bewegen voor chronisch zieken.

- Er is bij reguliere sportverenigingen vrijwel geen aangepast aanbod van bewegingsactiviteiten

gericht op chronisch zieken. Er is momenteel een project op dit terrein bij NOC*NSF sector

Sport en Gezondheid in voorbereiding.

25. Onderzoek naar mogelijlcheden van sportdeelnome

Het is wenseli3k om onderzoek te doen naar de mogelijl*reden van sportdeelname van

chronisch zieken bij reguliere sporwerenigingen. Er moet een breder sportaanbod worden

ontrvikkeld voor chronisch zieken bij sportverenigingen (o.a door het (bij)scholen van

trainets, CIOS'ers, ALO'ers op het gebied van chronische aandoeningen.

Er is weinig informatie over de sport- en beweg:rngsparticipatie van chronisch zieken in Nederland.

Voor zover er wel gegevens beschikbaar zijn, duiden deze erop dat de inactiviteit van chronisch

zieken relatief hoger ligt dan die van de totale bevolking. Terwijl er steeds meer informatie

beschikbaar komt over de positieve waarde van sport en bewegen voor diverse chronische ziekten.

Ook is er weinig informatie over de redenen van deze doelgroep om niet actief te zïjn.

Om een indruk te krijgen van de behoeften, wensen en problemen van chronisch zieken t.a.v.

deelname aan sport en bewegingsactiviteiten heeft het WOCZ een onderzoek ggdaan onder haar

leden. Van de 36 patiëntenorganisaties hebben 26 hieraan hun medewerking verleend. De

belangrijkste resultaten zijn (Stur:rgroep "SpoÍ en Bewegen voor Chronisch zieken", 1995):

- De meerderheid (81?o) van de organisaties gaf aan dat hun leden (chronisch zieken)

belemmeringen ondervinden bij het deelnemen aan sport en bewegen te wijten aan hun

chronische ziekte.
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De typen belemmering zijn zeer uiteenlopend en deels afhankelijk van de aard en de ernst van

de chronische aandoening. Anderzijds bestaan de belemmeringen uit o.a.: geen vervoer,

onvoldoende financiën en inadequate sportbegeleiding.

Het overgrote deel van de organisaties gaf aan dat chronisch zieken behoefte hebben aan sport-

en bewegingsactiviteiten.

De meeste organisaties gaven aan dat er specifieke voonvaarden zijn voor deelna:ne aan sport-

en bewegingsactiviteiten, die zeer verschillen per aandoening.

De meeste organisaties gaven aan dat de patiëntenverenigingen zelf nauwehjks in staat zijn om

zelfstandig bewegingsactiviteiten op te zetten. Als redenen wordeh o.a. aangegeven: een gebrek

aan organisatie, financiën, deskundige (sport)begeleiding, accommodatie en vervoer.

Hartpatiënten

Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft uitgewezen dat ongeveer I2Vo van het aantal

nieuwe patiënten met een hartinfarct of hartoperatie per jaar doorstroomt naar een sportgroep. Uit

gegevens van de HlB-groepen blilct dat er de laatste jaren sprake is van een stabilisatie van het

aantal nieuwe leden, waarbij met name opvalt dat er een beperkt aantal vrouwen deelneemt.

Verschillende aspecten zouden daarbij een rol l«rnnen spelen:

a. Het bereiken en meeluijgen van de medische wereld.

Niet alle hartpatiënten komen tijdens de revalidatie in aanraking met bewegingsactiviteiten. Daarbij

speelt de cardioloog en revalidatietherapeut een voorname rol in de doorverwijzing naar de HIB-

groepen.

Onderzoek naar de rol van de rnedische wereld bij sportstirrutlertng

Het is wenselilk om onderzoek te doen naar de rol van de medische wereld en de manier

waarop deze ingeschakeld zou kunnen worden.

Onàerzoek naar drempels voor betvegingsdeelname bij wouwen en ouderen

Het is wenselijk om de drempels te onderuoeken voor met name vrouwelilke en oudere

(ex)hartpatiënten om Íurn bewegingsactiviteiten deel te nemen.

b. Het meekrijgen van de hartpatiënt znlf: de ervaring leert dat de beste persoon om hartpatiënten

te motiveren deel te nemen aan bewegingsactiviteiten de ha4patiënt zefi is, er is veel herkenning.

De bereidheid naar anderen te luisteren is het groost wann@r dezehetzelfde heeft meegemaakt.

26.
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28. Het betrekken van HlB-sporters bij de revalidarte van ltartpatiënten

Het is wenselijk dat de HlB-sporter wordt betokken bij het revalidatie-proces, zodat de

hartpatiënt aI in een vroeg stadium wordt gemotiveerd om deel te nemen.

c. Organisatiekundige aspecten: het blilkt steeds moeililker om HlB-groepen te overtuigen om lid te

worden van de overkoepelende organisatie, welke met naÍÍre invoering van een kwaliteitsbeleid

voorstaat, aargezien de kosten om verschillende rede,nen oplopen:

- HIB stelt hogere kwaliteitseisen dan voorheen ten aanzien van de organisatievorm en de

begeleiding van de groepen, wat meer kosten met zich meebrengt;

- sportleiders vragen hogere vergoedingen; dit zou nog meer een rol kunnen gaan spelen

wanneer HIB de sportleiders zal opleiden in plaats van bijscholen;

- zaalhuren nemen toe;

- subsidiestromen nemen af;

- de verenigingen en stichtingen worden steeds meer fiscaal aangeslagen als werkgever.

Daarnaast ontbreekt een overzicht waanrit blijkt waar nog groei-mogelilikheden ziy en waar de

markt verzadigd is. Daamaast is er het probleem van voldoende geschikte accommodaties.

Sommige HlB-groepen werken dan ook met wachtlijsten.

d. Aanbod aan bewegingsactiviteiten: het is van belang dat het aanbod aan bewegingsactiviteiten

wordt afgestemd op de behoefte(n) van de potentiële deelnemers. Er is sprake van een uiteenlopend

aanbod aan bewegingsactiviteiten bij de diverse HlB-groepen. Bij sommige verenigingen is

gekozen voor life-time sport. Daarbij is gebleken dat vooral sporttechnische kennis ontbreekt om

een en ander verantwoord inhoud te geven.

De kwatiteit van de begeleiding is essentieel voor de HlB-bewegingsactiviteiten. Het is niet alleen

van belang dat mensen gaan bewegen, maar ook dat mensen blijven bewegen.

Geconstateerd moet worden dat er wildgroei dreigt te ontstaan op het gebied van cardiofitness en

bij andere spoÍorganisaties, daar waar speciale uren voor (ex)hartpatiënten worden aangeboden.

Niet in aIle gevallen is er sprake van een uitbreiding van een verantwoord aanbod vooral waar het

de begeleiding van dergeldke grcepen betreft. Een gebrek aan desliundig kader wordt expliciet

genoemd als belangrijk knelpunt bij de uiwoering van een sportstimuleringsbeleid.

29. Het stimuleren van sportdeelname

Het is wenselijk om de bewegingsparticipatie van (ex)hartpatiënten te stimuleren.
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30.

HIB beschouwt haar activiteiten mede als een tussenfase bij de overgang van hartpatiënten vanuit

de revalidatie naar het reguliere sportcircuit. In de praktuk blukt echter dat de deelnemers niet

doorstromen naar andere sport- en bewegingsmogelijkheden.

Het srtmuleren van de daorstroming naar reguliere sport.

Het is wenselilk om na te gaan op welke wijze de doorstroming van

(ex-)hartpatiënten naar het reguliere sportcircuit kan worden gestimuleerd.

Diabetes-mellitus-patiënten

Uit de registratie van het BIS van NOC*NSF blijkt dat er nog maar weinig specifieke

bewegingsgroepen zijn voor diabetespatiënten, terwijl de waarde van lichaamsbeweging voor

mensen met diabetes-mellitus type II is aangetoond.

D e ontwil<keling van een beu' e ging spro gram.ma

Het is wenselilk om een bewegingsprogramma te onrwikkelen voor mensen met (een

verhoogd risico op) diabetes mellitus Epe tr. Zo'n programma zou onderdeel moeten zijn

van een actieve leefstijl.

CARA-patiënten

Er zijn in Nederland circa anderhalf miljoen mensen met CARA. Hiervan is maar een deel bij het

medisch circuit bekend (mim een half miljoen). Van deze CARA-patiënten is er bij ca.207o sprake

van een FEV1 van minder dan 7oVo,lvaarvoor speciale aangepaste sportgroepen worden opgezet.

Op dit moment zijn 180 groepen die zwemmen of zaalsporten aangesloten bij het Asuna Fonds,

met totaal zo'n 3000 deelnemers. Al met al btJkt dat slechts een beperkt deel van de CARA-

patiënten waarvan verondersteld wordt dat ze baat hebben bij aangepaste sport, gebruik maken van

het aanbod.

H et stimaleren van bevv e gingsdeebunne

Het is wenselijk om deelname aan bewegingsactiviteiten voor CARA-patiënten te

stimuleren.

31.
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33. Realiseren van lcennistoeruune bij belardelaren over spor-t voor CARA-patiënten

Het is wenseli;k dat behandelaren (/verwijzers) van CARA-patiënten meer inzicht laijgen

in het belang van lichameli;ke activiteiten voor CARA-patiënten en bovendien deze

kennis in de praktilk naar de patiënten overdragen.

Osteoporose-patiënten

Onderzoek op het gebied van osteoporose zou zich kunnen richten op de rol van tichamelijke

activiteit in het zie*teproces c.q. bij het voorkomen hiervan. Lichamelijke activiteit heeft effect op

de verhoging van de botdichtheid bij jeugdigen (tot ca. 30 jaar) en tevens op een verrrindering van

de botafbraak vanaf het 30e jaar. Uit onderzoek blilkt dat lichamelijke activiteit vooral een positief

effect heeft bij postmenopauzale vrouwen. Er zíyr op dit gebied nog weinig structurele

pÍogramma's ontwilÍ<eld. Gezien de (medische en financiële) consequenties die osteoporose - en de

eraan gerelateerde verhoogde kans op botfracturen - met zich meebrengt, is er behoefte aan

dergelilke programma's.

De ontwikkeling van een bewegingsprograrnmrt

Het is wenseli.;k om een effectief bewegingsprogramma te ontwil<kelen ter preventie van

osteoporose, met name voor vrouwen na de menopauze.

Reuma-patiënten

Een probleem bij het bewegen voor reuma-patiënten is dat er geen landelilke coördinatie is voor

het sport en bewegen voor de reuma-patiënten, zoals dat wel het geval is voor o.a. hart- en

vaatpatiënten (ItrB), CARA-patiënten (Astma Fonds), fibromyalgie-patiënten (FES).Een dergelijke

landelilt coördinatiepunt zou een stimulans l«rnnen betekenen voor een verdere uitbouw van het

spoÍen en bewegen. Gezien het grote aantal reuma-patiënten liJkt dit zeker wenselijk.

35. Coördinatiepunt sport en bewegenvoor reumnpatiënten

Het is wenselijk om te komen tot een landelilk coördinatie,punt voor het sporten en

bewegen voor reuma-patiënten. Dit coördinatiepunt zou kunnen vallen onder de verant-

woordelijktreid van de Reumapatiëntenbond en zou onder meer belast zijn met het

stimuleren van veraÍrtwoord sporten en bewegen voor mensen met reuma en tevens met

het in kaart brengen van het bewegingsaanbod voor haar doelgroep in Nederland.

34.
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Overige chronische 
"sn66sningen

Verder is er een aantal chronische aandoeningen waarvoor mogelijk een positief verband bestaat

met bewegen, maar nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing bestaat:

Fibromyalgie

Uitgaande van getallen van FES en het Bewegings Informatie Systeem blilken er in Nederland

meer dan 100 bewegingsgroepen te bestaan voor mensen met fibromyalgie. Het starten van

bewegingsactiviteiten voor fibromyalgie is echter tot nog toe vaak afhankelilk geweest van de

interesse van een aantal (para)medici enlof patiënten, hetgeen betekent dat bepaalde regio's (met

name Oost-Nederland en Limburg) relatief veel groepen hebben en andere regio's minder.

De ervaringen van zowel de begeleiders (waaronder ook artsen en fysiotherapeuten) en deelnemers

aan deze bewegingsactiviteiten zijn in het algemeen positief. Er is echter nog onvoldoende

wetenschappelijke kennis over de effecten van lichamelijke activiteit met betrekking tot

frbromyalgie. Dit verdient aandacht.

CVA (beroerte)

Er is behoefte aan prospectief onderzoek naar de relatie van lichamelijke activiteit en het verband

met sterfte aan CVA, waarbij rekening wordt gehouden met risicofactoren. Onderzoek is ook

gewenst naar de hoeveelheid lichamelifte activiteit die nodig is om een beschermend effect te

bewerkstelligen voor de gezondheid (in termen van intensiteit, duur, frequentie) en het dient te

worden onderzocht of intensieve lichamelijke activiteit het risico op het ontstaan verhoogt, en

indien dat zo is, door welke bewegingsvorm dat wordt veroorzaakt.

\ilhiplash

Whiplash is een chronische aandoening die de laatste tijd veelvuldig in de belangstelling komt. Dat

hangt enerzijds samen met de emst van de klachten en de ennee gepaard gaande kosten van de

gezondheidszorg. Er blijkt vanuit de praktijk (zowel uitvoerders van programma's als vanuit de

patiëntengroep) een behoefte te bestaan aan bewegingsprogrÍunma's voor whiplash-patiënten. Er

zijn echter praktisch geen instellingen die bewegingsprogramma's aanbieden en er is nog

onvoldoende kennis over de gezondheidseffecten van dergelijke programma's.
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36. Verzorging van de wetenschappelijk onderbotcwing van de relatie bewegen en gezondheid

Het is wenselijk om vooÍ diverse chronische aandoeningen nog (nadere)

wetenschappehjke kennis te genereren met betrekking tot de relatie sport en bewegen

versus gezondheid. Dit geldt onder meer voor CVA, fibromyalgie en whiplash. Dit zou

bij voorkeur kunnen geschieden als onderdeel van het NOC*NSF voorbeeldproject

'Chronisch zieken en sportief bewegen', via de ontwikkeling van richtlijnen, het

uitbrengen van een boek/brochure en het bereiken van consensus op dit terein.

8.5 Gehandicapten

Bij de gehandicaptensport ligt de nadruk niet zo zeer op de gezondheidswaarde en daaraan

gerelateerde aanpassingen van het bewegingsaanbod. Aanpassingen hebben vooral betrekking op de

functionele beperkingen van gehandicapten. Informatie over anatomische, fysiologische en

psychische beperkingen van gehandicapten is schaars. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de

belemmeringen die er bestaan voor verstandeli.yk gehandicapten om gezien hun belemmeringen

lichamelijk actief te zijn. Voor de verschillende categorieen lichamelilk gehandicapten is er

behoefte aan dergelijk onderzoek.

37. Onderzoek naar belemmeringen van sportdeehumc

Het is wenselilik om na te gaan welke anatomische, ffsiologische en psychologische

belemmeringen er bestaan voor gehandicapten om lichamelijk actief te zijn.

Uit onderzoek van Manders & Kropman (1984, 1987) en ervaring van deskundigen in het veld,

wordt aangenomen dat de sport- en bewegingsdeelname van gehandicapten lager is dan dat van de

algemene bevolking, terwijl ook voor hen geldt dat lichamelijke inactiviteit een

gezondheidsbedreigende factor is.

38. Stimuleren van sport- en bewegingsdeelname

Het is wenselijk om te stimuleren dat meer gehandicapten lichameli3k actief worden.

r30



39.

TNO rapport

PG 96.041 131

Er zijn vele verenigingen gericht op gehandicaptensport in Nederland. Echter een doel van de

overheid is om de gehandicapten meer te integreren in het reguliere sportcircuit. Er ontstaat

zodoende een tweesporen beleid (1. opname in speciale verenigingen voor gehandicapten,2.

integratie in reguliere sportverenigingen). De integratie in het reguliere sportgebeuren lukt tot nu

nog onvoldoende. Er is behoefte aan een overzicht van het totale aanbod gezien vanuit beide

sporen.

Realiseren van een overzicht van het aanbod aan sport-lbewegingsactiviteiten

Het is wenselijk om een overzicht te realiseren van het aanbod a,Írn

bewegingsmogeli;ikheden voor gehandicapten. Idealiter dient de gehandicaptensport

opgenomen te worden in het BIS, mocht dat evenwel niet gerealiseerd worden, dan dient

er een alternatief gevonden te worden.

Een groot probleem met betrekking tot het sporten en bewegen voor gehandicapten is de

bereikbaartreid van de accommodatie en het beschikken over voldoende aangepast materialen.

Realiseren van een overzicht van geschilcte accomodaties

Het is wenselift om een overzicht te realiseren van sportaccommodaties die geschikt zijn

voor sportactiviteiten van gehandicapten.

40.
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Aanbevelingen voor projecten en produkten

ln deze bijlage worden de aanbevelingen uit Hoofdstuk 8 integraal opgenomen. 7* zijr, opgedeeld

naar ouderen, chronisch zieken en gehandicapten algemeen (geldend voor alle groepen) en naar

specifieke groepen (waarbij telkens de befreffende groep erbij staat weergegeven).

ALGEMEEN

Basisinformatie

l. Onderzoek naar determiranten en de (on)mogelijl<heden van bewegen en de behoerte aan

bewegen

Het is wenselijk om een (landelijk) onderuoek uit te voeren naar de deterrrinanten en de

(on)mogelijkheden van sport-/be\ilegingsdeelname en naar de behoefte aan sporU

bewegingsdeelname van ouderen, chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten.

2. Onderzoek naar het beklijven van deelname aan bewegingsprogramma's

Er zou onderzoek gedaan moeten worden naar detenninanten van het beklijven van

bewegingsdeelname van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

3. Onderzoek naar de effecten van bewegen in groepsverband versus individucel bewegen

Er is behoefte aan een effectstudie naar de verschillen tussen een georganiseerd

bewegingsprogrunma in groepsverband en een individueel uitgevoerd bewegingsprogÍamma, zowel

in termen van beklijven als gezondheidswinst.

Bewegrngsvormen

4. Onderzoek rwar de rnate van gezond,heidswinst van bewegen

Onderzoek is gewenst naar welke sport- en bewegingsvoÍrnen de meeste gezondheidswinst

opleveren voor ouderen, chrcnisch zieken en gehandicapten. Hierbij dienen zowel de positieve

gezondheidseffecten als de gezondheidsrisico's in de afireging te worden meegenomen.

5. Onderzoek naar de determinanten ADLWDL- acrtviteiten

Het is wenselilk om te inventariseren wat de oorzaken zip, dat mensen specifieke, voor hur

zeHstandig functioneren belangrifie ADu[IDl-activiteiten, niet meer (kunnen) verrichten.

149



TNO rapport

PG 96.41 150

6. Onderzoek naar de gezondheidseffecten van ADlVDL-activiteiten

Het is van belang om na te gaan of ADUHDL-activiteiten geschikt zijn om een bepaald

oefeneffect te laijgen. Het gaat hierbij om een antwoord op de volgende wagen:

- welke bewegingen zijn gezond en welke niet?

- hoeveel inspanning is er nodig om gezondheidseffecten te laijgen?

Dosis-respons relatie

7. Meer inzicht verlcrijgen in de dosis-respons relatie van gezond. bewegen

Er is behoefte aan meer inzicht in de dosis-respons relatie van lichameli3ke activiteit en gezondheid

en met name de effecten van laag-intensieve lichamelilke activiteit. Hieóij zou aan ouderen,

chronisch zieken en gehandicapten speciale aandacht geschonken dienen te worden.

Deskundigheidsbevordering

8. Onwillcelen van (bij)scltolingen m.b.t. bewegen voor chronisclu aandoeningen

Het is van belang (bij)scholings-progamma's te ontwil:kelen met betrekking tot chronische

aandoeningen en bewegen. Deze bijscholingen kr:nnen onder meer gericht zijn op de doelgroepen

MBvO-kader, fysiotherapeuten, ALO'ers, CIOS'ers, fiuressinstnrcteurs enz.

Informatievsol2isni n g

9. Opzetten van een infortnartesysteem ïnzt betrekking tot sport- en bewegingsonderZoek

Er bestaat nog geen onderzoeksdatabank op het terrein van spoÍ en bewegen (o.a. voor ouderen,

chronisch zieken en gehandicapten) in Nederland. Er is wel behoefte aan zo'n databank.

Het betreft dan zowel informatie over lopende en recent afgeronde projecten a1s ook informatie

over afgerond onderzoek.

10. Voortzetting van het Bewegings Infortnatie Systeem (BIS)

Het is wenseli.;k om het Bewegings Informatie Systeem voort te zetten. Er btilct behoefte te zip

aan dergelijke strucnueel verzarnelde informatie. Indien het systeem niet wordt voortgezet, dient er

een altematief gevonden te worden.

11. BIS toepassen in Moninr Bewegen en Gezondheid

Nagegaan zou moeten worden in hoeverre en op welke wijze het BIS kan worden gebnrikt in de

Monitor Bewegen en Gezondheid die TNO-PG de komende jaren gaat ontwilikelelr.
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12. Onderzoek naar de fficten van een bewegingsstimuleringsprograrnnÍt via de radio op de

bewegingsdeelnamc en de gezondheid van luisteraars

Het zou interessant zijn om na te gaan in hoeverre ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

actief deelnemen aan het radio-progmmma "NOS-Sportief'. Tevens kan de invloed van een

progÍamma als 'NOS-Sportief'op de leefstijl van de deelnemers worden bestudeerd. Tenslotte kan

worden nagegaan welke verschillen er bestaan (o.a. in gezondheid) tussen de deelnemers en de

niet-deelnemers.

13. Ontwilckeling van een tv-prograrnml, rn.b.t. gezond bewegen

Er is behoefte aan een televisie-progamma dat zich speciaal richt op bewegen en gezondheid voor

de doelgroepen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

14. Ontwilckeling van een gids over bewegen en gezondheid

Er bestaat behoefte aan een (periodieke) gids met daaÍin informatie over bewegen en gezondheid

m.b.t. ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

Financiering

15. Meer overleg over financiering van bewegingsactiviteiten

Het is van belang dat de patiëntenbewegingen een collectief opteden richting zorgverzekeraars

doen om te komen tot een uniforme tegemoetkoming c.q. vergoeding van bewegingsactiviteiten in

het kader van oefentherapie.

1 6. Onderzoek naar financiering bewegingsactiviteiten

Het is wenselijk om onderzoek te doen naar mogeli;ikheden voor zoÍgveÍzekeraars om specifieke

bewegingsprogramma's voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten te betalen.

OI'DEREN

1 7. Onwikkelen lcwaliteitsrtchtlijnen

De onrnil*eling van richtlijnen met betrel*ing bewegingsactiviteiten voor ouderen in termen van

vorm, duur, frequentie, intensiteit is gewenst.
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18. Uinoeren van een effectstudie naar verschillende vorrnen van MBvO

Er is behoefte aan een longirudinale studie bij deelnemers aan MBvO-activiteiten, naar de effecten

van bewegen op welbevinden, gezondheid en levensduur.

19. Onderzoek naar dzterminanten van vallen

Het is wenselijk om onderzoek uit te voeren naar de ooruaak van vallen in relatie tot bewegen (in

algemene zin), sport en sportief bewegen. Tevens is het van belang om daarbij risicogroepen te

identificeren.

20. Ouderen op de fiets

Het zou interessant zijn om infonnatie te verzamelen omtrent:

- de determinanten van ouderen om al dan niet te fietsen;

- het aantal en de aard van fietsongevallen bij ouderen;

- het rijgedrag van ouderen en mogelijkheden om dat te verbeteren;

- de kwaliteit van de fiets van ouderen en eventuele verbeteringen daarvan.

21. Overzicht realiseren van aanbod reguliere sport

Het is wenselijk dat er een overzicht komt van het aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten voor

ouderen. Er dient daawoor een uniforme registratie-systeem te komen.

22. Doorveruijzing tussen MBvO en sport voor ouderen verbeteren

Het is van belang om te onderzoeken hoe er een adequate doorverwijzing kan geschieden tussen

activiteiten in het kader van MBvO en het sport voor ouderen. Voorwaarde hiervoor is een goede

afstemming.

CIIRONISCH 7,TF'I(EN

23. OnÍwil*,elen richtlijnen bewe gingsprogramma' s

Het is van belang om richtlijnen te ontwikkelen en aan te geven voor bewegingsprogramma's voor

specifieke chronische aandoeningen (de criteria van HIB kunnen daarbij als leidraad dienen).
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24. Behoefie-onderzoek naar landelijk netwerk m.b.t. bewegen voor chronisch zieken

Het is wenseli.yk om te inventariseren of er behoefte bestaat aan een landelilk netwerk voor het

stimuleren van het bewegen voor chronisch zieken. Tevens kan worden nagegaan aan welke

voorwaarden een dergeli.yk netwerk zou dienen te voldoen.

25. Onderzoek raar mogelijlcheden van sportdeelnarne

Er bestaat behoefte aan onderzoek naar de mogeli.fl<heden van spoÍtdeelname van chronisch zieken

bij reguliere sportverenigingen. Er moet een breder spoÍtaanbod worden ontwikkeld voor chronisch

zieken bij sportverenigingen (o.a door het (bij)scholen van trainers, CIOS'ers, ALO'ers op het

gebied van chronische aandoeningen.

Hartpatiënten

26. Onderzoek naar de rol van de medische werelà bij sportstimulering

Onderzoek naar de rol van de medische wereld en de manier viaarop deze ingeschakeld zou kunnen

worden is een belangrijke stap op weg naaÍ sportstimulering van (ex-)hartpatiënten.

27. Onderzoek naar drempels voor bewegingsdeelnamc bij vrouwen en oudcren

Er is behoefte aan onderzoek naar de drempels voor met name vrouwelijke en oudere

(ex)hartpatiënten om aan bewegingsactiviteiten deel te nemen.

28. Het betrellcen van HlB-sporters bij de revalidarte van htartpartënten

Het is van belang dat de HlB-sporter wordt betrol&en bij het revalidatie-proces, zodat de

hartpatiënt al in een woeg stadium wordt gemotiveerd om deel te nemen.

29. Het stimuleren van sportdeelname

Het is wenselilk om de bewegingsparticipatie van (ex-)hartpatiënten te stimuleren.

30. Het stimuleren van de doorstroming naar reguliere spofr.

De wijze waaÍop de doorsmoming van (ex)hartpatiënten naaÍ het reguliere sportcircuit kan worden

gestimuleerd dient nader ondetzoek.
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Diabetes mellitus-patiënten

31. De ontwil<keling van een bewegingsprograrnma

Het is wenselijk om een bewegingsprogmmma te ontwikkelen voor mensen met (een verhoogd

risico op) diabetes mellitus type II. Zo'n prograrnma, zov onderdeel moeten zijn van een actieve

leefstijl.

CARA-patiënten

32. Het stimuleren van bantegingsdeelnamc

De deelname aan beweginsactiviteiten voor CARA-patiënten moet worden gestimuleerd.

33. Realiseren van l<ennistoename bij behandelaren over sport voor CARA-partënten

Het is wenselijk dat behandelaren (/verwijzers) van CARA-patiënte,n meer inzicht laijgen in het

belang van lichamelilke activiteiten voor CARA-patiénten en bovendien deze kennis in de praktijk

naar de patiënten overdragen.

Osteoporose-patiënten

34. De ormtilcl<cling van een bewegingsprogranaruz

Er is behoefte aan een bewegingsprogramma ter preventie van osteoporose, met name voor

vrouwen na de menopauze.

Reuma-patiënten

35. Coördinatiepunt sport en bew,egen voor reumapatiiinten

Er is behoefte aan een landeli.lk coördinatiepunt voor het sporten en bewegen voor reuma-patiënten.

Dit coördinatiepunt zou lornnen vallen onder de verantwoordelifiheid van de Reumapatiëntenbond

en zou onder meer belast zijn met het stimuleren van verantwoord sporten en bewegen voor

mensen met Íeuma en tevens met het in kaart brengen van het bewegingsaanbod voor haar

doelgroep in Nederland.
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Overige chronische aandoeningen

36. Verzorging van de wetenschappelijk onderbow,ving van de relatie banegen en gezond.heid

Voor diverse chronische aandoeningen ontbreekt nog (voldoende) wetenschappelijke kennis

met betrekking tot de relatie sport en bewegen versus gezondheid. Dit geldt onder meer voor

CVA, fibromyalgie en whiplash. Dit zou bij voorkeur dienen te geschieden als onderdeel van

het NOC*NSF voorbeeldproject 'Chronisch zieken en sportief bewegen', via de ontwill<eling

van richtlijnen, het uitbrengen van een boek/brochure en het bereiken van consensus op dit

terrein.

GEHANDICAPTEN

37. Onderzoek naar belenwneringen van sportdeelname

Het is wenselijk om na te gaan welke anatomische, fysiologische en psychologische belemmeringen

er bestaan voor gehandicapten om lichamelift actief te zijn.

38. Stimuleren van sport- en bewegingsdeelnamc

Er is behoefte aan een toenane van de lichameliSke activiteit en sportdeelname van gehandicapten.

39. Realiseren vail een overzicht van het aanbod aan sport-tbewegingsactiviteiten

Er is nog geen landeli.yk overzicht van het aanbod aan bewegingsmogelijkheden voor

gehandicapten. Idealiter dient de gehandicaptensport opgenomen te worden in het BIS, mocht dat

evenwel niet gerealiseerd worden, dan dient er een alternatief gevonden te woÍden.

40. Realiseren vctn een overzicht van geschilae accomodaties

Een overzicht van sportaccommodaties die geschilct zijn voor sportactiviteiten van gehandicapten is

gewenst.
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Definities en begripsomschrijvingen
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Definities en begripsomschrijvingen

Li c hame lij ke ac tiv it e it

In de meest letterlijke zin omvat lichamelijke activiteit elke houding of beweging die door

skeletspieren wordt geproduceerd (Bijnen, 1991). Lichamelijk activiteit betreft bewegingen of

houdingen die door skeletspieren worden geproduceerd. Het onderscheid met de begrippen

'inspanning', 'exercise' en 'training' is dat ze subcategorieën van lichamelijke activiteit zijn (Van

Hell & De Kleijn-de Vrankrijker, L994).

Mobiliteit

Mobiliteit geeft de mate van beweeglijkheid aan en dit kan op vele manieren worden uitgewerkt.

Beweeglijkheid van een afzonderlijk gewricht (lichamelijk niveau), het gaan staan of zitten (niveau

van persoon), verkeersdeelname (sociaal niveau) (Van Hell & De Kleijn-de Vrankrijkea 1994).

Mobiliteit is het vennogen van een persoon om zich effectief in zijn omgeving te kunnen

verplaatsen (Van Hell & De Kleijn-de Vrankrijker, 1994).

In het kader van dit rapport wordt het begnp mobiliteit geoperationaliseerd als "de externe

voortbe'lveging c.q. verplaatsing met behulp van de eigen spierkracht (b.v. wandelen, fietsen,

tuinieren e.d.)".

Sport

Sport is een lichamelijke activiteit die al dan niet in gereglementeerde vorm spelend wordt

uitgevoerd en waarbij aan de prestatie bijzondere waarde wordt gehecht. Hierbij kan men

onderscheid maken tussen a. wedstrijdsport, waarbij de klemtoon ligt op de prestatie in

wedstrijdverband, b. de recreatiesport, die veel minder prestatiegericht is, en c. sportieve recreatie,

die voornamelijk beoefend wordt voor de ontspanning, de sociale contacten, en om gezondheids

redenen (Pannier et al., 1988). d. aangepaste (wedstrijd) sport.

De vier vorÍnen van sport worden als volgt onderscheiden (NSG, 1995; Cremers en Goedhart,

1995):

Ad a. wedstrijdsport, gekenmerkt door:

-regelgeving volgens (inter)nationale sportbonden

-streng toezicht op naleving regels

-wedijver

-limieten c.q. deelname criteria

-homogene groepen, deelname naar spor0riveau.
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Ad b. recreatie sport, gekenmerkt door:

-prestatie minder belangrijk

-regels worden tijdens spel verzonnen er/of Íumgepast

-geen toezicht op naleving regels

-vrije deelname

-vrije organisatie

-heterogene groepen.

Ad c. Sportieve recreatie, gekenmerkt door:

-geen prestatiemeting of vergelijking

-plezier staat voorop

-incidentele deelname

-geen toezicht op naleving regels

-individuele deelname of heterogene groepen

-zelforganisatie.

Ad. d. Aangepaste (wedstrijd) sport, gekenmerkt door:

-uniforme muur aangepaste regelgeving

-toezicht op naleving regels

-zo goed mogelijk presteren, prestatievergeltjking

-wedijver en spelplezier gaan hand in hand

-zoveel mogelijk homogene groepen

-criteria voor deelname.

In het kader van dit rapport wordt gesproken over reguliere sport wanneer we het hebben over

sport binnen gereglementeerde kaders: er wordt gesport volgens vastgestelde regels (in tegenstelling

tot wandelen, recreatief fietsen, e.d. ongeorganiseerde bewegingsvorrnen, zonder vaste regels).

Ouderen

Inwoners van Nederland van 55 jaar en ouder (WVC, 1990).

De categorie ouderen kan worden ingedeeld in leeftijdscategorieën: bijv. 55-64 iaar, 65-74 jaar,75

jaar en ouder; of naar mate van gezondheid: gezonde ouderen versus kwetsbare ouderen.
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Gehandicapten

Een algemeen aanvaarde classificatie op het gebied van gehandicapten en chronisch zieken is de

International Classification of Impairments (stoornis), Disabilities (beperking) and Handicaps

(handicap) (ICIDH) van de V/HO. De ICIDH is ontwikkeld omdat het begrip ziekte niet voldoende

bleek om iemands actuele gezondheidsproblematiek met inbegrip van de maatschappelijke impli-

caties ervan te beschrijven.

Een stoornis is een afwrjking van een psychologische, fysiologische of anatomische structuur of

functie (afwijking op orgaan niveau); voorbeeld: stoornis in de spierhrnctie.

Een beperking is iedere vermindering of afwezigheid van de mogelijkheid tot een voor de mens

normale activiteit, zowel wat betreft de wijze als reikwijdte van de uitvoering (gevolg op

persoonsniveau); voorbeeld: moeite met lopen.

Bij de vertaling van de ICIDH in het Nederlands heeft men gekozen voor de term gehandicapten

als algemene aanduiding van personen die te kampen hebben met beperkingen en/of handicaps als

gevolg van een stoornis (Nationale Raad voor de Volksgezondheid, I99l).

Chronisch zieken

Aandoening zonder uitzicht op volledig herstel, met een gemiddeld lange ziekteduur

(Ministerie van WVC, 1991).

Er is sprake van een grote mate van overlap tussen gehandicapten en mensen met een chronische

ziekte. Het verschil btijkt vooral uit de onderstaande definities van chronische ziekten:

(1) Chronische ziekten worden gekenmerkt door de onomkeerbaarheid van de ziekte; er is geen

uitzicht op volledig herstel. Dit betekent dat chronisch zieken te maken krijgen met langdurige

beperkingen die de kwaliteit van het leven beïnvloeden. Tevens veroorzaken zlj een langdurig

beslag op de gezondheidszorg (Uijtdewilligen, 1995).

(2) Een ziekte die (veelal) klachten veroorzaakt met een min of meer blijvend karakter en die

vanwege de emst in behandelend enlof anticiperend (preventief) opzicht een blijvend beslag

verooruaakt op de gezondheidszorg (Driessen, 1989).

(2) Een ziekte die (veelal) klachten veroorzaakÍ met een min of meer blijvend karakter en die

vanwege de emst in behandelend en/of anticiperend (preventief) opzicht een blijvend beslag

veroorzaakt op de gezondheidszorg (Driessen, 1989).
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Lijst met afkortingen

ACSM American College of Sports Medicine

ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

ALO Akademie voor Lichamelijke Opvoeding

AVN Landelijk samenwerkingsverband van de AIrIW.B, WV'en en Nederlandse Toeristen

Bond (NTB)

BIS Bewegings Informatie Systeem

BMI Body mass index

BRES Dienst voor Beweging, Recreatie en Spel

CARA Chronische Aspecifieke Rispiratoire Aandoeningen (o.a. astma, longemfyseem)

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CHZ Coronaire hartziekten

CIOS Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportinstructeurs

CLOIS Clustering Landelijke Organisatorische Infrastructuur

CVA Cerebrovasculair accident (beroerte)

FES Nationale Vereniging Fibromyalgie Eendracht Sterk

GSN Gezondheids Service Nederland

HDL Huishoudelijke activiteiten in het dagelijkse leven

HDL- Highdensity lipoprotein-cholesterol

cholesterol

HIB Stichting Hart in Beweging

IOS Interprovinciaal Overleg Sport

ISG Interdepartementale Stuurgroep Gehandicapten

LOSB LandelijkeOrganisatieSport-enBewegingsstimulering

LSZ Landelijk Steunpunt Zelfverdediging

KNAU Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie

KNAW KoninklijkeNederlandse Akademie voorWetenschappen

KNGV KoninklijkNederlandsGymnastiekVerbond

KNLTB Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

MBvO Meer Bewegen voor Ouderen

ME Chronische vermoeidheidssyndroom

MET Metabolic equivalent (1 MET= de verbruikte hoeveelheid zuurstof in rust, ongeveer

3,5 ml/kg/min)
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NBB Nederlandse Badminton Bond

NCCZ Nationale Commissie Chronisch Zieken

NEBAS Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten

NIB Bewegingsstimuleringscampagne "Nederland in Beweging"

MDDM Niet insuline afhankelijke diabetes mellitus (ouderdoms diabetes)

NIGZ Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (voorheen het

Landelijk Centnrm GVO)

NISG Nederlands Instituut voor Sport en Gezondheid, per 1 januari 1996 heet dit NOCNSF

sector Sport en Gezondheid

NOD Nederlandse Onderzoek Databank

NPI Nederlands Paramedisch Instituut (voorheen Stichting Wetenschap en Scholing

Fysiotherapie (SWSF))

NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité Nederlandse Sportfederatie, de koepel voor de

georganiseerde sport in Nederland

NSG Nederlandse sportbond voor mensen met een verstandelijke handicap

NVFS Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg

PHLS Project Herstructurering Landelijke Sportstimulering

PSBG Provinciaal Steunpunt Bewegingsactiviteiten Gezondheidszorg

RM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

RR Relatieve Risico

SEO Stichting Economisch Onderzoek (aan de Universiteit van Amsterdam)

SMA Sportmedisch adviescentrum

SPZ Sportblessures Preventie en Zorg

SSS Stichting Spel en Sport

SWIDOC Sociaalwetenschappelijk Informatie en Documentatie Centnrm

SVO Sport voor Ouderen

SWOV StichtingWetenschappelijkOnderzoekVerkeersveiligheid

TNO-PG TNO Preventie en Gezondheid

VOr-max Maximalezuurstofopnamevermogen

VRIN Vereniging Revalidatie Instellingen Nederland

V & W Ministerie van Verkeer en'Waterstaat

\rWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WOCZ WerkverbandOrganisatiesChronischZieken
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BULAGE 4

Organisaties in het veld met hun verantwoorddikheden
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Organisaties in het veld met hun verantwoordelijkheden
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regionaal uitvoering (para)
medische
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stimulering onderzoek/
ontwikkeling

preventie
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provinciale
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SMA
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b.v. Symbiose

lokaal: uitvoering (para)
medische
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stimulering onderzoek/
ontwikkeling

preventie
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fysiotherapie
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Overzicht organisaties en wijze van benadering

Hieronder wordt per instelling aangegeven op welke wijze ze zijn benaderd.

Jaarverslagen en beleidsplannen werden opgevraagd van:

- BRES

- Federatie van SMA

- LOSB

- LSZ

- Nederlandse Hartstichting

- Nederlands Paramedisch Instinrut

- NIGZ

- 12 provinciale sportraden (in samenwerking en overleg met het IOS)

- Regionale Coördinatie Centra Revalidatie (Groningen, Leiden, Hoensbroek)

- Research voor Beleid

- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

- Sportbonden (in overleg met NOC*NSF en het IOS):

o.a. KNLTB, NTB, KNHB, KNGB

- Stichting AVN samenwerking van AN'WBA/VV/NBT

- Stichting Consument en Veiligheid

- Stichting Economisch Onderzoek

- Stichting Spel en Sport

- Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Er is een wetenschappelijk jaarverslag en een overzicht van scripties en sta.geverslagen telefonisch

opgevraagd bij bibliotheken van:

- Erasmus Universiteit

- Katholieke Universiteit Brabant (KUB)/Instituut voor sociaalwetenschappelijk Onderzoek (M)
- Katholieke Universiteit Nijmegen (K[IN)

- Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW)

- Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

- Rijksuniversiteit Limburg (RIJL)

- Rijksuniversiteit Ufrecht (RUU)

- VU Amsterdam, Faculteit Bewegingswetenschapen/EMGO
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(W etens clwppelijk) j aartt ers lag is aang evraag d van :

- Het Roessingh

- Instituut voor Revalidatie Vraagstukken (IRV)

- Roeivalidatie

- Stichting Bewegen en Gezondheid

De volgende instellingen Tijn persoonlijk beruderd (inclusief contactpersoon)

- Fibromyalgie Eendracht Sterk (FES)Ailerkgroep Bewegen FES: mew A. van Dijk

- Fitlvalc mw drs G. Kuijer

- Interprovinciaal Overleg Sporc dhr Th. v/d Rijt

- Landelijke Stichting MBvO: dhr G. Kroes

- Nederlands Astma Fonds: mevr M. Duijm

- Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS): mevr'W. Baken

- Nederlandse sportbond voor mensen met een verstandelijke handicap (NSG): dhr F. Bastiaanse

- Nederlandse Vereniging Fysiotherapie Sportgezondheidszorg (NVFS): mevr L. Dekker-Baklser

- NOC*NSF, sector SpoÍ en Gezondheid, mevr E. van Kernebeek, dhr B. Coumans

- NOC*NSF, sector Sportonhrikkeling mevr E. Muntendam

- Stichting Hart in Beweging: mevr J. Streekstra

- Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV): dhr P. 'Wouters

- Symbiose: dbr E. Thijssen

De bibliotheken van de onderstaande instellingen zijn bezocht:

- Nederlands Instituut voor Gerontologie

- Sportbibliotheek

- VU Amsterdam
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Aanbevelingen voor voldoende bewegen

Het huidige advies met betrekking tot de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging ter bevordering

van de gezondheidstoestand luidt aldus (Council of Europe, 1995; Pate et al., 1995; WHO/FIMS,

1995):

"Iedere volwassene (inclusief Sí-plusser) dient in totaal minimaal 30 minuten middelzwaar

lichamelijk actief te zijn op de meeste, bij voorkeur alle, dagen van de week"

Tot voor kort werd aangenomen dat met name bewegingsvormen met een hoge intensiteit een

gezondheidseffect bewerkstelligen. Een verbetering van de fitheid wordt dan beschouwd als

voorwaarde voor een gezondheidswinst en deze zou pas worden bereikt bij iichamelijke activiteit

met een hoge intensiteit. Het huidige inzicht is dat de mate van intensiteit noodzakelijk voor een

verbetering van de fitheid niet per se noodzakelijk is voor de verbetering van de

gezondheidstoestand.

Voor de bevordering van de gezondheid wordt geadviseerd om tenminste 200 kilocalorieën per dag

te verbruiken boven het energieverbruik in een 'rust' situatie (zitten, staan, uitvoeren van bureau-

werkzaamheden e.d.). Dit wordt bereikt door het uitvoeren van middelzware lichamelijke activiteit.

Middelzware lichamelijke activiteit wordt gedefinieerd als: 3 tot 6 METS of 4 tot 7 kcal per

minuut. Deze intensiteit bereikt men tijdens een stevige wandeling.

Het lijkt niet uit te maken of men de activiteiten in één keer uitvoert dan wel verdeelt over de hele

dag. Een dergelijk additioneel energieverbruik kan men realiseren door bijvoorbeeld dagelijks

gedurende 30 minuten te wandelen met een snelheid van ongeveer vijf kilometer per uur. Maar

regelmatig gebruik van de trap of de fiets helpt ook de benodigde hoeveelheid energie te

verbruiken (Pate, 1995; Van Mechelen, 1996).
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In de FÏT'WIJZER van de Nederlandse Hartstichting (ontwikkeld in samenwerking met NOC*NSF
sector Sport en Gezondheid, het toenmalige MSGZ) wordt van een groot aantal bewegingsvorrnen
de intensiteit weergegeven. Hieronder wordt daarvan een overzicht gegeven.

bewegingsvorm snelheid, duur energieverbruik

Lopen
- wandelen
- joggen
- Iooppas
- hardlopen
Fietsen
- boodschappen doen
- woon-werk
- toertocht
- racefiets
Roeien
- peddelen
- toertocht
- stevig
- wedstrijd
Zwemmen
- spelen
- rustig
- fors
- wedstrijd
Schaatsen
- rustig
- pittig
- toertocht
- wedstrijd
Overige sporten
- bowlen
- tafeltennis
- kanoën
- paardrijden
- tennis
- basketbal
- squash
- skiën
Overise activiteiten
- tuinieren
- rÍImenwassen
- dansen
- traplopen
- spitten
- schilderen
- houthakken

3 km,/uur, 60 minuten
6 km./uur, 45 minuten
12 km/uur, 24 minuten
18 km/uur, 24 minuten

10 km/uur, 20 minuten
15 km/uur, 30 minuten
30 km/uur, 21 minuten
40 km/uur, 24 minuten

3 l«n/uur, 30 minuten
5 km/uur, 35 minuten
12 km/uur, 28 minuten
20 km/uur, 15 minuten

I km/uur, 15 minuten
2 km,/uur, 24 minuten
3 km/uur, 26 minuten
4 km/uur, 15 minuten

12 km/uur, 11 minuten
15 km/uur, 15 minuten
20 km/uur, 20 minuten
35 km/uur, 16 minuten

40 minuten
20 minuten
6,5 km./uur, 40 minuten
30 minuten
30 minuten
30 minuten
20 minuten
30 minuten

allerhande, 20 minuten
20 minuten
20 minuten
tempo, 8 minuten
20 minuten
60 minuten
30 minuten

100 kcal
200 kcal
300 kcal
400 kcal

100 kcal
200 kcal
300 kcal
400 kcal

100 kcal
200 kacl
300 kcal
400 kcal

100 kcal
200 kcal
300 kcal
400 kcal

100 kcal
200 kcal
300 kcal
400 kcal

100 kcal
100 kcal
200 kcal
200 kcal
200 kcal
300 kcal
300 kcal
300 kcal

100 kcal
100 kcal
100 kcal
100 kcal
200 kcal
300 kcal
300 kcal
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Het geeft overigens geen directe weerslag van de kwaliteit van de uitgevoerde programnn's. Iedere

ondernemer in fitness kan de LERF aanvragen. Als men lid wil worden van Fitlvak, dient men te

voldoen aan de LERF. Opleidingen zijn een belangrijk middel om de kwaliteit in fitnesscentra op

peil te brengen en te houden. Als landelijke branche-organisatie heeft Fitlvak van het Ministerie

van WVS de erkenning gekregen voor de opleidingen op het gebied van fitness, o.a. Fitnesstrainer

A./-8, Aerobicstrainer A en Manager Fitness.

Fitlvak ontwikkelt samen met de landelijke stichting MBvO de opleiding Fitness voor Ouderen.

Deze opleiding omvat ll-12 dagen theorie/praktijk en een stzge. Het geheel wordt met een exurmen

afgesloten. Er zal in het najaar van 1996 een pilot van start gÍum.

Ontwikkeling van diensten en produkten:

Om haar leden van dienst te zijn houdt FitlVak zich bezig met de ontwikkeling en het aanbieden

van verschillenden produkten:

- Fitlvak geeft advisering op diverse terreinen van het fitnessgebeuren, zoals juridische

ondersteuning en bouw/verbouwtechnische zaken.

- Fitlvak Magazine is het officiële orgÍlan van Fitlvak. Dit blad verschijnt zes maal per jaar.

Tevens verspreid Fitlvak verschillende onderzoeken, stage-verslagen en scripties Íran

geïnteresseerden en geeft zlj het interne medium Fitlvak Info uit.

- Fitlvak ontwikkelt ook bewegingsprograÍrma's die kunnen worden afgenomen door haar leden.

Zo heeft. zij het prograrnma "Fit+Slank" ontwikkeld. Het betreft een cursus waarin mensen met

overgewicht gedurende twaalf weken werken aan hun voedings- en beweeggedrag en zodoende

hun overgewicht te lijf gaan. De cursus richt zich op een verandering van de leefstijl, zodat het

nieuwe gewicht ook op de lange termijn gehandhaafd blijft.

Promotie en communicatie

Fitlvak ondersteunt haar leden bij hun promotie en communicatie activiteiten.'Daarvoor worden

persberichten verstuurd en bovendien worden leden geholpen bij hun PR.

Fitlvak heeft een samenwerkingsverband met de overkoepelende instelling van de

thuiszorginstellingen in. Nederland: Gezondheids Service Nederland (GSN).

Interessante ontwikkeling is de intentie van Fitlvak en de Nederlandse Vereniging voor

Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg om te komen tot meer afstemming en samenwerking.

Tot nu toe waren er al veel fysiotherapeuten werkzaam in en bij fitnesscentra en door deze
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samenwerking zal de inwlling van de werkzaamheden van fitnessinstructeurs en fysiotherapeuten

beter afgestemd kunnen worden. Ondersteuning in plaats van concurrentie!

Met de Vereniging van Exclusieve Sportcentra (VES) is overleg tot samenwerking in een

vergevorderd stadium. De VES zal haar eigen identiteit behouden, mÍur overkoepelende zaken als

belangenbehartiging wordt door Fitlvak gedaan (in samenspraak met VES).

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS)

De N\ryS is en beroepsinhoudelijke lidvereniging van het Koninklijk Genootschap voor

Fysiotherapie (KNGF). De NVFS stelt zich ten doel om de ontwikkeling en toepassing van de

sportfysiotherapie te bevorderen, evenals de deskundigheid van de (sportXysiotherapeut op het

terrein van preventie in het kader van de sportgezondheidszorg.

De NVFS behartigt de belangen van haar leden, zij stelt eindtermen voor het beroepsbeeld van de

sportfysiotherapeut vast, accrediteert opleidingen/na- en bijscholing, verzorgt congressen en

verzorgt de registratie van sportfysiotherapeuten. Tevens participeert de NYFS in een aantal

projecten in de sportgezondheidszorg, zoals Nederland in Beweging (MB), Sportblessures,

Preventie en Zorg (SPZ) en initieert - of werkt mee aan - wetenschappelijk (effect)onderzoek op

het tenein van de fysiotherapie in de sportgezondheidszorg.

Onder sportfysiotherapie verstaat de NVFS: "de begeleiding van zowel de sporters als aanstaande

sporters"; het is een verbijzondering van de fysiotherapie.

De doelgroepen waar de NVFS zich op richt zijn:

- sporters en toekomstige sporters;

- personen met een (sport)blessure;

- oudere sporters, sporters met een chronische ziekte en sporters met een handicap.

Een belangrijk aspect binnen de ontwikkeling van de sportfysiotherapie is de verandering op de

markt van aanbodgericht naar vraaggericht werken.

De NVFS heeft daarom het produkt FysioSport ontwikkeld. FysioSport betreft preventieve

bewegingsprogramma's voor verschillende doelgroepen. Aan deze programma's gaat altijd een

fitheidsprofieltest vooraf, waaÍna een persoonlijk programma wordt bepaald op basis van zowel de

testresultaten, als de wensen van de klant. FysioSport wordt onder persoonlijke begeleiding van een

FysioSport consultant, zijnde een fysiotherapeut, aangeboden. Deze centra voÍïnen een

afzonderlijke onderneming ten opzichte van een eventueel bestaande fysiotherapiepraktijk en de
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klant betaalt zelf voor FysioSport.

FysioSport is professionele dienstverlening, het is preventief, wordt in groepsverband uitgevoerd, is

creatief en profit in tegenstelling tot (sport)fysiotherapie die meer curatief georiënteerd is; daarbij is

er sprake van een één-op-één relatie en een non-profit produkt.

FysioSport heeft de volgende kenmerken:

- preventievebewegingsactiviteiten;

- zowel algemene als speciale doelgroepen: er is speciale aandacht voor mensen met een

chronische aandoening, ouderen en werknemers;

- gestandaardiseerde test- en meetprotocol en evaluatie;

- individueel bewegingsadvies en -programma met begeleiding;

- Periodieke evaluatie.

FysioSport richt zich in het bijzonder op speciale doelgroepen, waaronder mensen met een

chronische zíekte en ouderen.

De NVFS stelt zich op het standpunt dat het belangrijk is te beschikken over een netwerk van

erkende FysioSport centra. Zij ncht zich vooral op belangenbehartiging van de leden van het

netwerk FysioSport, op de ontwikkeling van richtlijnen, een adequate opleiding, gekoppeld aan een

keurmerk FysioSport.

Er is op bestuurlijk niveau overleg gaande over nauwere samenwerking tussen de NVFS en

Fitlvak. Er is op velerlei niveaus overleg over de invoering en de financiering van FysioSport en

tevens over samenwerking met allerlei instellingen en organisaties op het terrein van de

sportgezondheidszorg.

Er is intensief contact tussen de RugAdviesCentra Nederland (RAC's) en de NVFS. In concept

wordt gewerkt aan een secundair preventieprogramma bij a-specifieke rug- en nekklachten van

werknemers met een monocausale dwz fysieke oorzaak, die in de ziektewet zitten en in de WAO

dreigen te raken, of die al in de WAO zitten. De RAC's bieden deze mensen een

reïntegratieprogramma aan. Leden NVFS en daarbinnen vooral ook FysioSport ondernemers

kunnen zich in de toekornst onder zekere voorwaarden, fungeren als RAC-netwerk door deze

fysieke geprotocolleerde programma's aan te bieden.

Met de Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep epidemiologie, vindt een onderzoeksproject plaats over

de btrouwbaarheid en validiteit van de verschillende test- en meet-protocollen binnen FysioSport.
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Sp o rtrne di s che adv ie s centra ( SM A)

Er zijn in Nederland 46 SMA verspreid over het gehele land. De SMA is vooral belast met

sportmedische controle en ondersteuning van sportend en bewegend Nederland. Met nÍLme voor

doelgroepen zoals ouderen en chronisch zieken zijn de SMA blj uitstek instellingen waar men

verantwoorde bewegingsadvies en ondersteuning kan verkrijgen.

De doelgroepen wuurop de SMA zich richten zijn:

a. beginnende sporters;

b. sporters op elk niveau (recreatief, competitie of (sub)top);

c. sporters van elke leeftUd;

d. gezonde sporters en sporters met een blessure, handicap of

chronische aandoening.

Wanneer is een SMA bezoek gewenst:

- als men door een blessure gehinderd wordt in de spoÍbeoefening;

- als een sportkeuring gewenst is;

- als sportadviezen gewenst zijn over b.v. voeding, sporten met een handicap of ziekte; - als u

verantwoord wilt trainen.

Wat biedt het SMA:

- sportkeuringen, blessurediagnose en -advisering, sportadviezen en -voorlichting.

Symbiose (voorheen: Provinciaal Steunpunt Bewegingsactiviteiten Gezondheidszorq @SBG))

Symbiose is de regionale koepel-organisatie voor de gezondheidszorg en de welzijnsinstellingen in

de provincie Limburg. In dit rapport wordt alleen ingegaan op het onderdeel van Symbiose dat

betrekking heeft op het vroegere PSBG.

Symbiose bevat o.a. het steunpunt van het "MBvO" en "Meer Bewegen voor Chronisch Zieken" in

de provincie Limburg. De doelstelling van het Symbiose is het bieden van ondersteuning aan

groepen van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) en Íurn de groepen Meer Bewegen voor diverse

patiëntengroepen, waaronder (ex-)hartpatiënten, CARA-patiënten, reuma-patiënten, CVA-patiënten,

Parkinson-patiënten en Bechtere'il/-patiënten. De ondersteuning vindt plaats in de meest brede zin

en op basis van vraag en aanbod. Daarnaast voert het Symbiose een actief stimuleringsbeleid.
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Symbiose richt zich in dit kader op de volgende doelgroepen:

- 30.000 ouderen (55+) en 5.000 chronisch zieken (met evt partners);

- 500 kaderleden (lesgevers) Symbiose;

- hulpverleners uit de eerste en tweede lijn;

- organisaties en instellingen, zoals Stichtingen Welzijn en Ouderen, ouderenbonden, kruiswerk,

verzorgingshuizen, patiëntenbelangenverenigingen, gemeenten, zwembaden, fitnesscentra e.d.

De doelstelling van het "Meer Bewegen" is om door middel van regelmatige deelname aan

groepsgebonden bewegingsactiviteiten ouderen en chronisch zieken zolang mogelijk zelfstandig te

laten functioneren in de samenleving, waardoor enerzijds de druk op de zorgvoorzieningen minder

wordt en anderzijds de kwaliteit van leven en het welzijn van de mensen wordt verhoogd.

Het "Meer Bewegen" is een middel om dit doel te bereiken; het is niet van therapeutische aard,

maar werkt in de sfeer van de preventie. De activiteiten die vooral worden aangeboden zijn

gymnastiek, reactiveringszweÍrmen, volksdansen, stijldansen, koersbal, yoga, spelvoÍïnen en fitness.

Het steunpunt verricht haar werkzaamheden op basis van structurele subsidies (Provinciale Staten)

en ad hoc financiering die verkregen worden uit het tegen betaling verrichten van

ondersteuningsactiviteiten. Overleg met ziektekostenverzekeraar YGZ heeft geleid tot een financieel

contract op jaarbasis.

N ederlanà,s e Hartstichting ( N H S )

De NHS neemt een speciale plaats in waar het bewegingsstimulering in Nederland bereft. Zij

heeft vele acties ondernomen om de aandacht te vestigen op het belang van bewegen.

De doelgroepen wÍurop zlj zich richt zijn divers: de algemene bevolking en

(ex-)hart-vaatpatiënten, maar ook speciale groepen zoals: vrouwen, kinderen, ouderen e.d.

De rol van lichamelijke (in)activiteit was aanvankelijk niet zo duidelijk. Toen uit een onderzoek

van de Rijksuniversiteit Utrecht (Bijnen, 1990) bleek dat lichamelijke inactiviteit een zelfstandige

risicofactor is voor hart- en vaatziekten, is de NHS hiermee naar buiten getreden. Het beleid werd

gerichter en er werden meer risicogroepen onderscheiden, zoals mensen met een sociaal-

economische achterstand, ouderen, vrouwen. Het lesmateriaal voor de basisscholen Rikketik & ik

bleek bijzonder aan te slaan. Voor het Voorbereidend Beroepsonderwijs werd het project Hart voor

je Hart ontwikkeld.

Met betrekÍ<ing tot de sportgeneeskunde heeft de NHS enkele bijzondere initiatieve ontplooid, zoals

de financiering van de opleiding van de eerste sportarts in Nederland en een startsubsidie voor het
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opzetten van een goede infrastructuur voor het onderzoek van de eerste hoogleraar

Sportgeneekunde in Nederland.

De NHS heeft zich ingezet om lichamelijke inactiviteit als risicofactor voor hart- en vaatziekten

erkend te krijgen, hetgeen geresulteerd heeft in een statement op dit gebied van de WHO in 1993.

Een van de laatste ontwikkeling met betrekking tot het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek

op het terrein van bewegen vanuit de NHS is de oprichting van een commissie 'Bewegen'. Deze

commissie heeft vooral een adviserende taak naar de Hartstichting toe.

Met betrekking tot het (wetenschappelijk) onderzoek houdt de NHS zich vooral bezig met het

(financieel) mogelijk maken van onderzoek op het terrein van sport, bewegen en gezondheid. Zo

heeft zij o.a. de volgende (onderzoeks)projecten mogelijk gemaakt: de ontwikkeling van het

Bewegings Informatie Systeem (MSG), Active Living 55+ (Rijksuniversiteit Groningen), Het

Amsterdamse Groei Onderzoek (Vrije Universiteit Amsterdam), het onderzoek naar de effecten van

het woon-werk fietsen (Vrije Universiteit Amsterdam), diverse onderzoeken nuur

gezondheidseffecten van deelname aan de Vierdaagse van Nijmegen (Rijksuniversiteit Utrecht en

Katholieke Universiteit Nijmegen), onderzoek naar fysieke hartrevalidatie-programma's

(Rijksuniversiteit Groningen), onderzoek naar de effecten van een Wer§ezondheidsprogramma op

de gezondheid van werknemers bij de Rijkspolitie in Den Bosch (Rijksuniversiteit Limburg).

Bovengenoemde projecten vormen slechts een beknopt overzicht van de projecten waar de NHS

een bijdrage levert.

De NHS gebruikt diverse manieren om de aandacht te vestigen op lichamelijke activiteit als

methode voor preventie van hart- en vaatziekten. In de loop der jaren zijn verschillende acties

gevoerd, er zijn scholingsprogramma's opgesteld en er werd voorlichtingsmateriaal van

verschillende aard ontwikkeld. Een van de produkten die door de NHS in samenwerking met het

NISG heeft ontwikkeld betreft de Fitwijzer. Informatie hierover is te vinden in Bijlage 6.

Een aantal landelijke campagnes, waar bewegen een belangrijk onderwerp is, werd (mede) mogelijk

gemaakt door de NHS:

- een Nationale Loopdag, een initiatief van de AVRO, de KNAU en de Hartstichting;

- een Landelijke Fietsdag is een jaarlijkse manifestatie dat sinds 1974 door de ANWB wordt

georganiseerd. De Hartstichting participeert daar ook in;

- de witte-fietsen wagen bestaat sinds 1979. Het betreft een gÍote tnrck met oplegger, waann 72

witte fietsen zitten. Het vormt een mobiele propaganda voor bewegen.
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- Een aantal grote landelijke campagnes: zoals 'Trim u Fit', 'Spring je Fit', 'Veronica Fitrace',

'The W'ay of Life'.

Al deze acties en campagnes hebben een gemeenschappelijk doel: 'het stimuleren van een gezonde

leefwijze' waarbij bewegen een prominente rol speelt.

De NHS heeft aan de basis gestaan van de oprichting van de stichting Hart in Beweging (HIB), de

overkoepelende organisatie van de sportgroepen voor (ex-)hartpatiënten in Nederland. De NHS is

tegenwoordig nog altijd financieel en ondersteunend betrokken bij HIB.

7.2.2 Ouderen

La.ndelijke Stichting MBvO

Het MBvO staat voor een scala aan georganiseerde bewegingsactiviteiten voor ouderen, zoals onder

meer gymnastiek, spel en sport, koersbal, (volks) dansen en z\ryemmen. Het doel van MBvO is dat

door deelname aan bewegingsactiviteiten ouderen zolang mogelijk lichamelijk, geestelijk en sociaal

optimaal kunnen blijven functioneren. Er zijn ongeveer 4000 MBvO-leiders. Tevens zijn er

verspreid over het land 14 regionale steunpunten, ondergebracht bij de provinciale sportraden of

provinciale instituten voor zorg en welzijn. Op regionaal niveau zljn er consulenten MBvO die

taken op het gebied van organisatie, coördinatie, deskundigheidsbevordering, voorlichting en

onderzoek gericht op MBvO-activiteiten en MBvO-leiders uitvoeren. Daarnaast bieden de

consulenten praktische steun bij het starten van groepen, het geven van bijscholing en begeleiding

aan MBvO-leiders.

De Landetijke stichting MBvO is in 1981 opgericht. De stichting is in samenhang met lokale in

provinciale niveaus opgericht om taken in kwaliteitsbevordering en werkontwikkeling op het gebied

van MBvO te verzorgen.

Deze taken zijn:

1. beleidsontwikkeling:

- kadervorming, deskundigheidsbevordering

- onderzoek en experimenten

- verbreding van bewegingsgebieden, innovatie;
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2.

J.

voorlichting en publiciteit:

' contacten media, congressen, symposia en beurzen

- ontwikkelen en uitbrengen van voorlichtingsmateriaal;

organisatie-ontwikkeling :

- decentralisatie en welzijnswet

- samenwerking met andere landelijk organisaties

- MBvO in relatie tot ouderen- en sportbeleid

- sociale wetgeving, auteursrechtelijke wetgeving.

Organisatie van Sport voor Ouderen (SVO)

Landeliik

Hoofddoelstelling van het sportbeleid is: 'Iedereen in de gelegenheid stellen naar eigen kunnen en

verrnogen aan sport deel te nemen dan wel daar op andere wijze bij betrokken zijn'.

Met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen, waarin een steeds verdergaande vergrijzing

van de bevolking zichtbaar is, richt NOC*NSF haar beleid in toenemende mate op ouderen.

In Nederland zijn verschillende sportstimuleringsorganisaties, waaronder NOC*NSF, SSS, de

Landelijke Stichting MBvO, BRES, de Stichting HIB en LSZ, een samenwerkingsverband

aangegaan als clusterorganisatie Landelijke Organisatie Sport en Bewegingsstimulering (LOSB; zie

Hoofdstuk 7.2.I).

Van deze organisaties zijn NOC*NSF, de landelijke stichting MBvO en de stichting Spel en Sport

betrokken bij het sporten voor senioren (50+). Men kiest bewust voor de term Sport voor Senioren

in plaats van Sport voor Ouderen in verband met een positief imago. Enkele activiteiten met

betrekking tot Sport voor Senioren zijn van afzonderlijke organisaties samengebracht in het project

"Senioren in de sportvereniging", het is een van de eerste gezamenlijke programma's binnen dit

samenwerking sverband.

In de vele contacten die er zijn vanuit NOC*NSF met de sportbonden is er duidelijke behoefte

gesignaleerd aan ondersteuning op het gebied van sport voor senioren. Enerzijds zijn er bonden die

wel eens hebben nagedacht over het thema, maar niet goed weten wN ?.e er mee moeten doen.

Anderzijds is er een aantal bonden dat een sportaanbod voor senioren heeft opgenomen in het

reguliere aanbod, waaronder de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, de Nederlandse

Badminton Bond, de Koninklijke Nederlandse atletiek Unie en het Koninklijk Nederlands

Gymnastiekverbond (voor gymnastiek én turnen). Ook tijdens het inventaÍiseren van sportaanbod in
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het kader van het Bewegings Informatie Systeem (door het MSG), is gebleken dat weinig bonden

een specifiek sportaanbod hebben voor ouderen.

Probleemstelline

Niet alle sportorganisaties spelen in op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Sportorganisaties richten zich met name op de werving van jeugd. Zij gaan voorbij aan het feit dat

senioren een steeds grotere groep vormen in onze maatschappij. Naast deze toename in aantal

neemt ook hun vitaliteit, mobiliteit en zelfstandigheid toe. De senioren van nu hebben een andere

sportgeschiedenis. Veelal hebben ze gymnastiek op school gehad, ze zíjn lid van een

sportvereniging geweest en ze hebben een grotere belangstelling voor sport in het algemeen.

Daarnaast hebben ze meeÍ vrije tijd, meer geld en zijn ze meer gewend aan bezigheden buitenshuis.

In de eerste plaats zullen die sportorganisaties bewust gemaakt moeten worden van de huidige

ontwikkelingen en de kansen die dat met zich meebrengt ten aanzien van het werven van nieuwe

leden. Signaleren organisaties deze kansen wel, dan blijkt dat elke sportbond op een eigen wijze

het sportbeleid voor senioren vorm trachten te geven, waarin onvoldoende gebruik gemaakt wordt

van de expertise en ervaringen van anderen.

De probleemstellingen van het project "Senioren in de sportvereniging" zijn dan ook:

1. hoe kunnen bonden alert gemaakt worden op genoemde maatschappelijke ontwikkelingen?

2. hoe kan expertise toegankelijk gemaakt en gedeeld worden?

3. op welke manier kunnen verenigingen via de bonden geholpen worden het sporten door

ouderen te stimuleren?

De doelen van het project luiden als volgt:

- maak bonden alerter op de huidige maatschappelijke ontwikkeling met de toename van het

aantal oudere senioren;

- bundel kennis en ervaring op het gebied van sport voor senioren;

- ontwikkel een plan van aanpak voor sportbonden, gericht op het vergroten van de

sportdeelname van senioren binnen de aangesloten sportbonden.

Het project dient uit te monden in een "algemeen plan van aanpak voor bonden, gericht op het

vergroten van de sportdeelname van senioren (50+) binnen de aangesloten sportverenigingen.

In dit plan van aanpak worden drie activiteiten uitgewerkt waaraan voldaan moet worden om sport

voor senioren succesvol op te zetten binnen de verenigingen. Deze activiteiten hebben betrekking
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op de te volgen methodiek in het benaderen van de districten en de aangesloten sportverenigingen.

Het betreft de volgende activiteiten:

- Bewustwording:

bonden moeten de districten en de aangesloten verenigingen bewust maken van het belang van

het creëren van een spoÍaanbod voor senioren.

- Creëren randvoorwaarden voor beleid:

voor het slagen van de activiteiten met htrekking tot sport voor senioren binnen de

verenigingen, moet vooraf aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden

- Opzetten van een ondersteuningsstructuur:

om het project binnen de verenigingen te laten slagen zal vanuit de bond een

ondersteuningsstructuur opgezet moeten worden voor de implementatie van het

sportstimuleringsbeleid voor senioren.

Om deze activiteiten uit te voeren zijn voor de bonden de volgende, in ontwikkeling zljnde,

instrumenten beschikbaar:

1. Een voorlichtingspa.kket om de aangesloten verenigingen duidelijk te maken wat sport voor

senioren betekent en waarin aspecten als visies, opvattingen, achtergronden, belang en doelen

nader uitgewerkt worden.

2. A. Een opleidingsmodule voor technisch verenigingskader om ze de bekwaamheid te laten

ontwikkelen om met betreffende doelgroep te werken. Deze opleidingsmodule bestaat uit:

a. Een basismodule (geschikt voor alle sportbonden).

b. Een blauwdruk dat concreet aangeeft hoe verenigingen senioren kunnen weryen en behouden

in de sport.

3. Een scholing voor verenigings- of bondsondersteuners, die op basis van een taakprofiel is

ontwikkeld en waarin de eisen en randvoorwaarden omschreven worden.

Naar aanleiding van een aantal experimenten wordt het project verder aangepast en verbeterd. Het

project omvat uiteindetUk een plan van aanpak voor bonden met bijbehorende instrumenten die ter

ondersteuning dienen om het sportstimuleringsbeleid voor senioren binnen de verenigingen concreet

vorm te geven.
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Regionaal en lokaal

De sportvereniging

De markt van sportbeoefenaren verandert. Vroeger waren het voornamelijk jonge sporters die

aanklopten bij de sportvereniging. Tegenwoordig kan men bij veel sporten constateren dat steeds

meer ouderen hun favoriete sport weer oppakken binnen, maar ook buiten de sportvereniging.

De sportvereniging zal het werven en opnemen van een nieuwe doelgroep binnen haar ledenbestand

als een kans en uitdaging kunnen beschouwen. Goed inspelen op de markt, de genoemde

maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, is echter ook een kwestie van lijfsbehoud. Dat

betekent dat de activiteiten en de werving van deelnemers meer dan voorheen afgestemd zullen

worden op de 5O-plusser en zijn wensen.

De bekendheid van het sporten voor ouderen binnen de sportvereniging groeit. Enerzijds door de

autonome groei van het aantal oudere sporters anderzijds door het stimuleringsbeleid van met name

de provinciale sportraden. Deze helpen verenigingen met het creëren van een geschikt aanbod en

met het oplossen van de hiervoor genoemde knelpunten.

De sportvereniging wordt als de meest geschikte en geëigende organisatie gezien om de oudere

sporter op te vangen. Immers, zij heeft een jarenlange traditie als een geschikte plek waar

potentiële sporters terecht kunnen. Er is over het algemeen geschikte leiding c.q. opvang en er is

accommodatie beschikbaar. En het allerbelangrijkste: de sportvereniging is er voor iedereen van

jong tot oud. ÏVanneer de spoÍ(vereniging) zich realiseert dat rn deze tijd de oudere de toekomst

heeft en zij de bereidheid heeft ook voor haar/trem een aanbod te creëren, kan de laatste stelling

waargemaakt worden. Op dit moment zljn vraag en aanbod nog lang niet op elkaar afgestemd.

De lolcnle overheià en het ouderenwerk

De lokale overheid wordt in toenemende mate geconfronteerd met een snel groeiende groep

ouderen. De zogenaamde dubbele vergrijzing betekent dat zowel de groep jongere 5O-plussers zeer

sterk groeit als ook de groep 8O-plussers. De groep 50- tot 65-jarigen telt de meeste deelnemers

aan SVO-activiteiten. Binnen een weloverwogen lokaal welzijnsplan dient elke groep van de

lokale bevolking nÍur wens, behoefte en mogelijkheden gebruik te kunnen maken van een op die

groep gericht pald<et van activiteiten en voorzieningen. Voor de sport geldt dit helaas nog niet voor

de groep ouderen. Met name de lokale overheid zal de voorwaarden dienen te creëren om ouderen

een sportaanbod op maat te kunnen bieden. Wanneer die stelling onderschreven wordt, houdt dat in

dat in veel gevallen voorzieningen, traditionele richtlijnen en regels zodanig aangepast dienen te
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worden, dat het opzetten van en deelnemen aan SVO-activiteiten vergemakkelijkt wordt.

Stichtingen Welzijn Ouderen en andere organisaties die zich bezighouden met het welzijn van

ouderen, krijgen ook steeds meer te maken met een groeiende groep 'jonge ouderen' die hun

wensen kenbaar maken op het gebied van spel en sport. De meeste van deze stichtingen hebben in

de regel al een pakket van traditionele bewegingsactiviteiten onder de noemer van MBvO, bedoeld

voor met name de groep 65-plussers. Voor de jongere SO-plusser ontbreekt het veelal nog aan

mogelijkheden om op een recreatieve manier aan sport te doen. Het is verheugend te constateren

dat de genoemde Stichtingen Welzijn Ouderen vaak in samenwerking met gemeenten met behulp

van sportverenigingen het voortouw nemen om een SVo-aanbod op maat te ontwikkelen. Zo ziin

bijvoorbeeld in Gelderland in vier jaar tijd zo'n 35 gemeenten met SVO-activiteiten gestart, met

ondersteuning van de Gelderse Sport Federatie. Dit volgens een samenwerkingsmodel, waarbij de

sportvereniging, de gemeentelijke overheid en het plaatselijk ouderenwerk een actieve rol spelen.

Het grote voordeel van zo'n samenwerking is dat krachten, kennis en financiën gebundeld kunnen

worden en de activiteiten dus meer kans van slagen hebben. Binnen de visie van sociale

vernieuwing past een dergelijk model van aanpak uitstekend (Bokkes, 1995).

7.2.3 Chronisch zieken

Stuurgroep 'Sport en Bewegen voor Chronisch Zieken'

Naar aanleiding van een kamervraag en een advies van het Werkverband Organisaties Chronisch

Zieken (WOCZ) is een werkconferentie gehouden met landelijke organisaties op het terrein sport

en bewegen voor chronisch zieken. De aanleiding hiertoe was de mogelijkheid te onderzoeken om

tot een landelijke organisatie te komen die chronisch zieken kan (doen) stimuleren tot gezond

bewegen. Vanwege een gebrek aan informatie, is de stuurgrcep aangesteld. In opdracht van de

NCCZ is in september 1,994 de tijdelijke stuurgroep'Sport en Bewegen voor Chronisch Zieken van

start gegaan voor de periode van een half jaar. Het NISG beheerde het secretariaat van deze

tijdelijke stuurgroep. De taken van deze stuurgroep waren:

- het in kaart brengen van de behoeften aan sport- en bewegingsactiviteiten voor chronisch

zieken;

- het inventariseren van het huidige aanbod van organisaties betrokken bij sPort en bewegen

voor chronisch zieken;

- het doen van voorstellen ter verbetering van de stmcfirur door afstemming en bundeling van

activiteiten van de reguliere organisaties.
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Bij deze snrurgroep waren naast het MSG betrokken: het WOCZ, het Ministerie van VWS, het

IOS, de Landelijke stichting MBvO, De Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS), HIB

en SSS. Het uiteindelijke doel is te komen tot de bevordering van een verantwoorde deelname aan

sport en bewegen door mensen met een chronische ziekte door daartoe benodigde faciliteiten te

creëren.

De inventarisatie werd verricht op basis van (beperkt) bestaand materiaal (rapporten, onderzoeken),

een enquëte onder de leden van het WOCZ en ervaringen vanuit de deelnemende organisaties

uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie zijn de belemmerende factoren beschreven ten aanzien

van sporten en bewegen voor chronisch zieken. Deze worden beschreven in Hoofdstuk 8.3.

Een belangrijke aanbeveling van de Sruurgroep luidt als volgt:

De betrokken partijen in de Stuurgroep zijn unaniem van mening dat het opgestarte proces van

samenwerking, afstemming en bundeling nog niet af is en voortgezet dient te worden. Het verdient

aanbeveling om de termijn van de tijdelijke Snrurgroep te verlengen.

Een aantal taken voor deze tweede termijn kunnen zijn:

- het opstellen van een gezamenlijk gerntegreerd werkplan;

het in kaart brengen wie op welk terrein actief is, waarbij zowel de ondersteuners als de

aanbieders worden beschouwd;

er moet een voorstel worden geformuleerd voor een marktonderzoek naar vraag en aanbod van

sport- en (therapeutische) bewegingsactiviteiten voor chronisch zieken om zodoende een

duidelijker beeld te krijgen van de exacte knelpunten;

er dient een plan opgesteld te worden voor noodzakelijke randvoorwaarden, zoals

deskundigheidsbevordering, accommodatie, voorzieningen en voorlichtingsmaterialen;

vastgesteld dient te worden voor welke patiëntencategorieën groepstherapieën noodzakelijk

zijn, naast andere voÍrnen van sport en bewegen, en in welke mate de kosten hiervan binnen de

structuur van de ziektekostenverzekeringen zijn onder te brengen.

De NCCZ heeft besloten de tweede termijn niet toe te kennen. Op dit moment acht men het

verstandiger het coördineren van het bewegen voor chronisch zieken te laten aansluiten bij de

LOSB. De bij de LOSB aangesloten lid-organisaties kunnen het bewegen voor chronisch zieken

gezamenlijk in hun takenpakket opnemen en mogelijk via een project 'Bewegen voor chronisch

zieken' nader uitwerken. Dit wordt dan vergelijkbaar met het project 'Senioren in de

sportvereniging', waarbij verschillende organisaties een aandeel hebben.
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Stichting Han in Beweging (HIB)

HIB is de landelijke organisatie die zich inzet voor de stimulering van (recreatieve) sportbeoefening

en bewegen door (ex-)hartpatiënten. Zij behartigt tevens de belangen van de aangesloten

organisaties.

Het doel van HIB is het scheppen van zodanige voorwaarden en condities dat (ex-)hartpatiënten

met plezier en op verantwoorde wijze kunnen deelnemen aan (recreatieve) sportactiviteiten.

De algemene doelstelling kan als volgt worden weergegeven:

"Het vergroten van het kwaliteitsaanbod aan bewegingsactiviteiten voor meer (ex-)hartpatiënten".

Op grond van de algemene doelstelling staan voor de periode 1996-2000 staan de volgende

hoofdlijnen centraal:

1. Kwaliteit: een verantwoord sportaanbod bij alle aangesloten organisaties onder deskundige

begeleiding.

2. Groei: gestreefd wordt nÍur een groei die neerkomt op een verdubbeling van het aantal

sportende (ex)hartpatiënten in 10 jaar.

3. Organisatie-ontwikkeling: vergroten van het organisatorische draagvlak door verdere

professionalisering.

HIB besteed aandacht aan ondersteuning blj de oprichting van lokale sportgroepen,

deskundigheidsbevordering van zowel de sportleiders als de lokale bestuurders van de aangesloten

organisaties, zij ontwikkelt lesmaterialen, doet aan produktontwikkeling en ondersteunt tevens bij

het zoeken naar geschikte sportaccomodaties.

HIB heeft als vrijwiltigersorganisatie sinds 1991 professionele ondersteuning gekregen van de

Stichting Hoofd Hart Vaten (ingesteld door de Nederlandse Hartstichting) en wordt naast subsidie

door het Ministerie van VIVS verder (financieel) ondersteund vanuit de Nederlandse Hartstichting.

De werkzaamheden van HIB hebben geleid tot een sterke toenarne van het aantal sport- en

spelgroepen voor (ex-)hartpatiënten. Er zijn momenteel ruim 7.000 leden aangesloten bij de 120

sportverenigingen die zijn aangesloten bij HIB.

Voor 1996 staat de HlB-opleiding voor sportleiders en een inventarisatie-onderzoek van de

basisgegevens centraal. Voor 1997 en 1998 staat vervolgens een pilot van de

stimuleringsmethodiek in een experimentele regio centraal. Communicatie en organisatie-

ontwikkeling spelen hierin continu een belangrijke rol. Na 1998 zal het groeiscenario zowel naar

kwaliteit als kwantiteit zijn beslag moeten krijgen.
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Astma Fonds

Het Astma Fonds komt op voor de belangen van mensen met CARA: astma, chronische bronchitis

en longemfyseem. Zij geeft voorlichting aan patiënten en hun omgeving, subsidiëren en stimuleren

wetenschappelijk onderzoek, geven (bij)scholing aan hulpverleners, bieden maatschappelijke hutp

en organiseren bewegingsactiviteiten en vakanties.

Naar schauing 1,5 miljoen Nederlanders heeft een of andere vonn van CARA. De meerderheid van

deze patiënten (80Vo) kan gewoon deelnemen Íum sportactiviteiten bij de reguliere

sportverenigingen. Een kleine groep heeft een dermate ernstige vonn van CARA (FEV' <1000 ml)

dat deelname aan bewegingsactiviteiten helemaal af te raden is. Voor deze groep worden speciale

revalidatieprogramma's uitgevoerd in revalidatiecentra (CARA-reactivering). Tenslotte is er een

derde groep van ongeveer 300.000 mensen voor wie bewegen en sporten wordt aangeraden, echter

onder speciale begeleiding. De vrijwilligers van de afdelingen van het Astma Fonds organiseren in

de directe omgeving van de patiënt een Íumgepast sport-, spel- en zwemprograÍnma onder leiding

van fysiotherapeuten.

Er zijn in totaal circa 130 sportgroepen waarÍum ruim 1600 mensen deelnemen en zo'n 110

zwemgroepen wzur circa 1400 mensen zwemmen in groepsverband. De kosten van de begeleiders

worden vergoed door het Astma Fonds, terwijl de deelnemers een beperkte eigen bijdrage betalen.

Het Astma Fonds heeft voor de begeleiders van deze groepen speciale bijscholingen laten

ontwikkelen, die door het Nederlands Paramedisch Instituut (voorheen de Stichting Wetenschap en

Scholing Fysiotherapie (SWSF)) worden uitgevoerd.

N ationale V ereni g ing' F ib romyal g iepatiënten Eendrachti g Sterk' ( FES )

De vereniging heeft als doel de belangen van fibromyalgiepatiënten te behaÍigen en de positie te

versterken van chronische zieken in het algemeen in Nederland. BU de vereniging zljn enkele

duizenden leden aangesloten. De vereniging is georganiseerd in verschillende commissies en

adviesraden. De FES heeft op provinciaal niveau medewerkers en contactpersonen in

patiëntenplatforms en gehandicapten raden. De vereniging wordt door de gehandicaptenraad, het

Nationaal Reumafonds en een eigen bijdrage van de leden gefinancierd.

De FES heeft in het afgelopen jaren met name aan de professionalisering van de vereniging

gewerkt. De Vereniging stimuleert het opzetten van specifieke bewegingsprogramma's voor

fibromyalgie patiënten (zwemmen, tai chi, mensendieck, fitness). [n maart 1994 is de commissie
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Bewegingsactiviteiten geihstalleerd die zich o.a. bezig houdt met bijscholingscursussen voor

therapeuten en bewegingsbegeleider voor groepsverbanden van bewegingsactiviteiten voor

fibromyalgie-patiënten.

Deze commissie moet zich gaar, richten op het opzetten van een landelijke stnrctuur met betrekking

tot bewegingsactiviteiten waaronder het inventariseren van bestaande groepen en het opzetten van

een standaard contract met bijvoorbeeld zwembaden, therapeuten en deelnemers.

De samenwerking/overleg met organisaties als Symbiose in Limburg el zoÍgYetzekeraars moet nog

worden opgezet. Uit een enquète onder zorgverzekeraars blijkt dat zeker niet alle zorgveruekeraars

bewegingsactiviteiten vergoeden. Momenteel wordt er door de FES een enquëte gehouden onder

deelnemers om de effecten van bewegingsactiviteiten op de medische consumptie van de

fibromyalgie patiënten te onderzoeken.

De FES geeft voorlichting, stimuleert de ontwikkeling van bewegingsprogramma's voor

fibromyalgiepatiënten en heeft contacten met de Reumapatiëntenbond, het WOCZ, de

Gehandicaptenraad op landelijk en provinciaal niveau en het Nationaal Reumafonds.

De FES heeft in 1994 met name aan de professionalisering van de vereniging gewerkt. Veel

acriviteiten zijn daarom nog in ontwikkeling. De mate van activiteiten die de FES ontwikkelt en

uitvoert, is voor een groot deel aftrankelijk van de inzet van provinciale contactPersonen en

vrijwilligers. Daarnaast worden de mogelijkheden voor de ontwikkeling en uitvoering van

activiteiten bepaald door de financiële steun en subsidies van het Nationaal Reumafonds en de

Gehandicapten Raad.

7.2.4 Gehandicapten

Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS)

De NEBAS is een bU NOC*NSF aangesloten sportbond die gericht is op "aangepast sporten".

Doelstellins

De doelstelling van de NEBAS is de stimulering van het aangepast sporten in de meest ruime

betekenis van het woord. Tot de doelgroepen behoren lichameldk, auditief en visueel gehandicapten

en chronisch zieken. Deze laatste groep voÍmt ca. lo-lSVo van het totaal aantal leden. De NEBAS

heeft circa 300 verenigingen met ruim 12.500 sporters. De NEBAS werkt samen met o.a.

NOC*NSF, de NSG en het IOS.
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Bewegingsstimulerins

In het kader van bewegingsstimulering wordt veel gewerkt aan diverse projecten en initiatieven:

o.a. doorverwijzingsprojecten, regionale samenwerkingsverbanden, informatievoorziening aangepast

sporten, de opname van de gehandicaptensport in het BIS en het informatiseringsproject Íumgepast

sporten.

- Doorverwijzingsprojecten

De laatste jaren wordt veel nadruk gelegd op de rol die revalidatiecentra kunnen spelen bij het

stimuleren van Íumgepast sporten en het doorverwijzen van mensen naar sportverenigingen waar

aangepast sporten wordt aangeboden. Als een (ex-) revalidant vroegtijdig, bij voorkeur in het

revalidatiecentrum, kennis neemt van het brede scala van sportmogelijkheden, neemt de kans

aanzienlijk toe dat hij thuis ook aan sport deelneemt. Bij de bestaande projecten binnen Heliomare

te Wijk aart 7-ee, Beatrixoord te Haren en het Roessingh te Enschede heeft deze aanpak inmiddels

tot concrete resultaten geleid. De projecten worden begeleid vanuit de NEBAS. Met acht

revalidatiecentra en de overkoepelende instantie de Vereniging van Revalidatiecentra in Nederland

(VRIN) wordt het doorverwijzingsproject verder uitgewerkt.

- Regionale samenwerkingsverbanden

In de praktijk bl|kt dat het ontwikftelen en het stimuleren van deelname Íum aangepast sporten op

lokaal niveau moeilijk is. Oorzaken hiervan zijn ondermeer de grote spreiding van potentiële

deelnemers en de beperkte mogelijkheden om aangepast sporten in de directe omgeving te

beoefenen. Om in te spelen op de knelpunten zijn de regionaliseringsprojecten opgezet.

- Informatievooruieningaangepastsporten

De NEBAS houdt zich bezig met de informatievoorziening binnen het aangepast sporten. Zij

onderzoekt daarbij eventuele knelpunten en tracht verbetering aan te brengen waar dat gewenst

is.

- Opname gehandicaptensport in het BIS

De NEBAS is samen met NOC*NSF, de NSG en het IOS, bezig met het voorbereiden van de

opname van de gehandicaptensport in het BIS. De opnÍrme van de gehandicaptensport in het BIS

zal mogelijk plaatsvinden in 1996.
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- Informatiseringsproject

Voor de ontwikkeling en evaluatie van beleid ten behoeve van gehandicaptensport is onderzoek

nodig. Onderzoek alleen is niet voldoende om de informatie beschikbaar te krijgen. De

onderzoeksresultaten en de veelheid aan gegevens uit registratiesystemen moeten worden geordend

en 'vertaald' tot toegankelijke en bruikbare informatie over de relevante (beleids)terreinen. De

sportsector wordt gekenmerkt door een weinig gestnrctureerde sterk gefragmenteerde

(beleids)informatiestroom. In algemene zin moet deze situatie leiden tot aanpassing van informatie

aan de behoefte.

De NEBAS is bezig met de ontwikkeling van een kenniscentrum - d.w.z. een centrale plaats - voor

het verzamelen van informatie op het gebied van sport en bewegen voor en door mensen met een

lichamelijke, auditieve en visuele beperking en chronisch zieken, die gemakkelijk toegankelijk en

bereikbaar is voor de doelgroep. Het doel van het kenniscentrum bestrijkt het proces, beginnend bij

verzamelen van informatie, gevolgd door het registreren ervan en tenslotte het uitdragen van

informatie aan de doelgroep.

Onderzoek

De NEBAS heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de factoren die van invloed zijn op het

sportgedrag van mensen met een lichamelijke beperking, ten einde een mogelijkheid te bieden

beleid uit te stippelen dat moet zorgdragen voor een hogere participatie van mensen met een

lichamelijke handicap. In dit onderzoek "Sport en revalidatie in perspectief is het volgende

vastgesteld:

- er is een verband tussen de intensiteit van de totale sportbeoefening tijdens de revalidatie en de

blijvende sportparticipatie na de revalidatie;

- de stap van het revalidatiecentrum naar de sportvereniging is voor veel mensen nog te groot;

- sporters (ex-revalidanten) in georganiseerd verband stoppen veel minder vaak tussentijds met

sporten dan ongeorganiseerde sporters;

- bijna tweederde van alle respondenten afkomstig uit centra met een relatief intensieve

intramurale sportbegeleiding, sport (uiteindelijk) niet na de revalidatieperiode.

Nederlandse sportbond voor mensen met een verstandelijke lwndicap (NSG)

In haar beleidsprogramma heeft de NSG aangegeven te streven naar een verbetering van de

kwantiteit en kwaliteit van het sportaanbod voor mensen met een verstandelijke handicap. Op

onderstaande hoofdfuncties worden diverse werkzaamheden verricht op landelijk en districtsniveau,

bedoeld om de lidorganisaties te versterken:
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Dienstverlening en voorlichting:

Ondersteuning en advisering van organisatie die zich bezighouden met sport voor mensen met

een verstandelijke handicap, advisering en ondersteuning door (free-lance) consulenten en

medewerkers NSG-bondsbureau, uitgave van het NSG-journaal en inteme NSG-nieuwsbrief,

schriftelijk en audiovisueel informatiemateriaal, verzekeringen, advisering over subsidies.

Deskundigheidsbevordering :

Organisatie en ontwikkeling van cursussen, themadagen, studiebijeenkomsten en

opleidingsactiviteiten ten behoeve van het kader.

Sportontwikkeling/promotie ;

Coördinatie en stimulering recreatieve sportactiviteiten, sportevenementen en

sportstimuleringsprojecten, uitwisselingen kennis en ervaring, bevordering organisatorische

integratie.

Wedstrijd- en topsportontwikkeling;

Coördinatie competities en kampioenschappen, voorbereiding en deelname internationale

wedstrijden, ontwikkeling wedstrijdsport van lokaal naar (inter)nationaal niveau, advisering en

ondersteuning door technische commissies.

Belangenbehartiging;

Contacten leggen en onderhouden met overheden en organisaties op het gebied van sport en

spel en op het gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Onderhouden

contacten met en participatie in internationale organisaties op het gebied van sport voor

mensen met een verstandelijke handicap. Onderzoek naar relevante ontwikkelingen.

Sportmedische advisering:

Advisering door bondsarts en medische commissie, ontwikkeling informatiemateriaal en

sportmedisch beleid. Individuele advisering op sportmedisch gebied aan lidorganisaties en

spoÍers.

Momenteel zljn meer dan t75 lidorganisaties bij de NSG aangesloten, die meer dan 35

verschillende sport- en spelactiviteiten verzorgen voor in totaal ruim 14.000 mensen met een

verstandelijke handicap.
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Beweeingsstimulerinq

Een wijze om de deelname aan bewegingsactiviteiten te stimuleren zijn activiteiten en projecten

waarbij men tracht te komen tot organisatorische integratie. Door validen sportverenigingen te

stimuleren om mensen met een verstandelijke handicap op te nemen binnen hun sportvereniging

worden de sportmogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. Op het gebied van voetbal, zwemmen en

atletiek verloopt dit zegr voorspoedig. Vooral het G-voetbal heeft zich zeer ontwikkeld. lÍt 1994

waren binnen 140 KNVB voetbalverenigingen meer dan 1700 verstandelijk gehandicapten actief.

Ook zijn er in toenemende mate contacten met o.a. de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, de

Koninklijke Nederlandse Gymastiek Bond en het Koninklijke Nederlandse Christelijke Gymnastiek

Verbond en de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie om te komen tot aangepaste sportvormen

voor mensen met een verstandelijke handicap.

Daamaast is de NSG betrokken bij de ontwikkeling van een sportaanbod voor verstandelijk

gehandicapten bU valide sportverenigingen, waaronder korfbal, hockey, judo en

atletiekverenigingen.

Bij de opzet van het activiteiten aanbod gaan de NSG en haar lidorganisaties uit van de

mogelijkheden van de gehandicapten en niet van hun beperkingen (Coumans et al., 1995b).

Opname gehandicaptensport in het BIS

De NSG is samen met NOC*NSF, de NEBAS en het IOS, bezig met het vooóereiden van de

opname van de gehandicaptensport in het BIS. De opname van de gehandicaptensport in het BIS

zal mogelijk plaatsvinden in 1996.

Onderzoek

De NSG is in 1994 gestart met een onderzoek naar de sportdeelname van mensen met een

verstandelijke handicap. Het doel van dit onderzoek was om de motieven om al dan niet te sporten

en de drempels die sportbeoefening in de weg staan via een landelijk onderzoek te achterhalen. De

resultaten van dit onderzoek zijn in Hoofdstuk 6.3 vermeld.
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8. KNELPI]NTEN, BEHOEF"TEN VAN HET VELD EN AAI\BEYELINGEN

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de knelpunten en behoeften uitgewerkt zoals die zijn gernventariseerd

vanuit de literatuur en via de gesprekken met sleutelfiguren in het veld.

Er is een aantal belangrifte onderwerpen dat voor zowel ouderen, chronisch zieken als

gehandicapten geldt en dat onder de kop 'algemeen' wordt toegelicht. De categorie 'algemeen' is

onderverdeeld in een aantal onderwerpen: basis informatie (participatie, determinanten, behoeften),

bewegingsvonnen, dosis-respons relatie, deskundigheidsbevordering, informatievoorziening,

financiering en veiligheid. Vervolgens worden meer specifieke knelpunten met betrekking tot de

categorieën ouderen, chronisch zieken of gehandicapten uitgewerkt.

Indien mogelijk worden er aanbevelingen gedaan om knelpunten op te lossen. De aanbevelingen

zijn genummerd. Er zit gerun prioriteistelling in de volgorde. Tevens zijn alle aanbevelingen in

Bijlage 1 integraal opgenomen.

8.2 Algemeen

Basisinformatie

In de jaren tachtig hebben Manders & Kropman (1984, 1987) een tweetal ondetzoeken gedaan naar

sportdeelname en de drempels voor deelname bij de Nederlandse bevolking. In 1990 werd dat

onderzoek herhaald door Prinssen & Kropman (1992) en er werd een vergelijking getrokken over

de jaren 1978-1990. Deze onderzoeken worden tot nu toe beschouwd als standaardwerken op dit

terrein in Nederland. De afgelopen vijf jaar heeft bewegen een nadrukkelilker rol gekregen in de

samenleving, echter de ondeÍzoeken zijn sindsdien niet herhaald om trends in het sport- en

bewegingsgedrag te traceren.

Momenteel wordt in opdracht van de NSG een onderzoek verricht naar de determinanten van

bewegingsdeelname van verstandelijk gehandicapten in Nederland. Voor de overige doelgroepen

ontbreekt nog een dergelijk initiatief.
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Onderzoek naar determinanten en de (on)mogelijkheden van bewegen en de belnefie

aan bewegen

Het is wenselijk om een (landelifi) onderzoek uit te voeren naar de determinanten en de

mogelilikheden van sport-öewegingsdeelname en naar de behoefte aan sporí

bewegingsdeelname van ouderen, cbronisch zieken en lichamelijk gehandicapten.

Uit onderzoek btijkt dat het uitvalpercentage van deelnemers aan bewegingsprograrnma's

aanzienlijk is (Dishman et al., 1985; Dishman &. Sallis, 1994). Het is belangrijk om

bewegingsprogramma's te ontwikkelen die beklijven. Daarom dient er rekening mee te worden

gehouden dat met name die progfammma's met een lage intensiteit (zoals wandelen, fretsen e.d.)

over het algemeen meer kans van slagen hebben dan programma's met een hoge intensiteit. Ook

moet er rekening worden gehouden dat een proglamma Past binnen de leefstijl van de (potentiële)

deelnemer en eventueel ook thuis of op het werk kan worden uitgevoerd.

Uit een onderzoek van King et al. (1991) is gebleken dat een thuis uitgevoerd

bewegingsprogramma evenveel gezondheidswinst kan opleveren als een bewegingsprogramma in

groepsverband. Dit onderzoek toonde tevens aan dat een laag-intensief programma evenveel

gezondheidswinst kan opleveren als een hoog-intensief programma. Er is bij het thuis uitgevoerde

bewegingsprogramma echter sprake van een beduidend beter beklijven (75Vo) dan bij het

groepsprogramma (53Vo). Uit een onderzoek van Hidding & Van der Linden (1994) bij Bechterew

oefengroepen is daarentegen gebleken dat groepsoefentherapie een beter effect heeft dan

individueel uitgevoerde oefentherapie thuis.

Uit onderzoek blijkt dat de uiwal van FysioSport deelnemers slechts tïVo bedraagt 'Warureer dit

wordt vergeleken met de relatief hoge uitval bij andere bewegingsprogramma's, kan worden gesteld

dat de vonn van FysioSpoÍ, waaóij vooral maatwerk wordt geleverd, het beklijven van deelname

stimuleert.

Er is weinig onderzoek gedaan naar de verschillen flrssen groepsgewijs-uitgevoerde

bewegingsprogramma's (o.a. groepsoefentherapie) en individueel aangeboden prograÍnma's en de

resultaten hiervan zijn nog controversieel.

2. Onderzoek naar het beklijven van deelname aan bewegingsprogramma's

Het is wenselijk om ondenoek te doen naar determinanten van het beklijven van

bewegingsdeelname van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.
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3. Onderzoek naar de effecten van bewegen in groepsverband versus individueel bewegen

Het is wenselijk om een effectstudie uit te voeren naar de verschillen trlssen een

georganiseerd bewegingsprogramma in groepsverband en een individueel uitgevoerd

bewegingsprogÍamma, zowel in termen van beklijven als gezondheidswinst.

Bewegingsvormen

Uit de literatuur blijkt dat bewegingsvonnen als wandelen, fietsen en zwemmen gezonde en relatief

veel beoefende vormen van bewegen zijn. In het algemeen is er echter onvoldoende bekend over

de gezondheidswaarde van diverse bewegings- en sportvoÍmen voor de gezondheid van ouderen,

chronisch zieken en gehandicapten (in termen van gezondheidswinst en -risico's).

4. Onderzoek naar de rflate van gezondheidswinst van bewegen

Het is wenselijk om te onderuoeken welke sport- en bewegingsvonnen de meeste

gezondheidswinst opleveren voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Hierbij

dienen zowel de positieve gezondheidseffecten als de gezondheidsrisico's in de afweging

te worden meegenomen.

Activiteiten zoals ramenlappen, stofzuigen en boodschappen doen lijken geen activiteiten die veel

negatieve gevolgen op de gezondheid hebben voor ouderen. Het probleem is om welke redenen zij

deze activiteiten, die belangrifr mede bepalend zijn voor hun gezondheid, niet meer kunnen

uitvoeren (b.v. door ongeluk, ziekte, inactiviteit, onveiligheid of doordat anderen het hen uit handen

nemen).

5. Onderzoek noar de determinanten van activiteit in het dagelijlcs leven

(ADL)\huishoudelijke-acrtviteiten in het dagelijlcse leven (HDL)

Het is wenselilk om te inventariseren wat de oorzaken zijn dat mensen specifieke, voor

hun zelfstandig functioneren belangrijke ADUHDl-activiteiten, niet meer (kunnen)

verrichten.
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6. Onderzoek naar de gezondheidseffecten van ADLVIDL-activiteiten

Het is wenselijk om na te gaan of ADUHDl-activiteiten geschikt zijn om een bepaald

oefeneffect te krijgen. Het gaat hierbij om een antwoord op de volgende vragen:

-welke bewegingen zip gezond en welke niet?

-hoeveel inspanning is er nodig om gezondheidseffecten te krijgen?

Dosis-respons relatie

Er werd tot voor kort aangenomen dat lichameli.lke activiteit de gezondheid slechts bevordert

wanneer er sprake is van een verbetering van de cardiovasculaire fitheid. Orn dat te bereiken zou

de intensiteit van het bewegen moeten liggen op minimaal 50Vo van de VOr-max. Er komt steeds

meer wetenschappelijke kennis dat lichameli;ke activiteit van lichte tot matige intensiteit ook

belangriJke gezondheidswinst oplevert. Dit is vooral van belang omdat bewegen met een hoge

intensiteit moeizaam beklijft en derhalve niet eenvoudig in een actieve leefstijl (Active Living) is in

te passen, hetgeen bij laag-intensief bewegen (b.v. wandelen, fietsen, tuinieren) mogelijk wel het

geval kan zijn. Bovendien is er bij laag-intensief bewegen een lager risico op het oplopen van

blessures en het ontstÍum van plotse dood.

Er bestaat een behoefte aan eenduidigheid omtrent wat men onder laag-, matig en hoog intensief

bewegen verstaat en in welke mate laag-intensief bewegen voldoende intensief is voor de

bevordering van de gezondheid. Tevens worden verschillende methodieken door elkaar gebruikt

(VOr-max, ma:rimale hartslag, MET), hetgeen de vergelijkbaarheid van onderzoek niet ten goede

komt.

7. Meer inzicht verlcrijgen in de dosis-respons relatie van gezond bewegen

Het is wenselijk om meer inzicht te verkrijgen omtrent de dosis-respons relatie van

lichamelijke activiteit en gezondheid en met name de effecten van laag-intensieve

lichamelijke activiteit. Hieóij z,on Ml ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

speciale aandacht geschonken dienen te worden.

Deskundigheidsbevordering

De steunpunten van het MBvO ervaÍen een tekort aan bij- en nascholingsaanbod voor het kader en

een tekort aan goed voorlichtingsmateriaal als belangrifte knelpunten. Vooral de

gezondheidkundige aspecten van het bewegen voor ouderen verdient daa$ij aandacht.
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De tijdeli;k Stuurgroep "Sport en bewegen voor Chronisch Zieken" (1995) heeft de volgende

belemmerende factoren beschreven m.b.t. het bewegen voor chronisch zieken:

- Er is een gebrek aan specifiek opgeleide begeleiding die kennis en inzicht heeft in

verschillende aandoeningen en de relatie tussen sport en bewegen enerzijds en de aandoening

anderzijds, soms veroorzaakt door een gebrek aan financiële middelen.

- Er zijn nog onvoldoende opleidings- en bijscholingsbijeenkomsten voor begeleiders van sport-

en bewegingsactiviteiten voor chronisch zieken.

- Voor sommige chronische aandoeningen zijn helemaal geen opleidings- of bijscholings

mogelilkheden.

- In de reguliere spoÍopleidingen (ALO en CIOS) is geen of nauwelijks aandacht voor de

doelgroep mensen met een chronische ziekte.

Vanuit de NVFS wordt gesteld dat er een discrepantie bestaat tussen kennis die fysiotherapeuten

denken te hebben op het terrein van bewegen voor speciale doelgroepen en de daadwerkelijke

aarrwezige kennis op specifieke terreinen.

8. Onwikkelen van (bij)scholingen m.b.t. bewegen voor chronischc aandoeningen

Het is wenselijk (bij)scholings-prograurma's te ontwikkelen met betrekking tot chronische

aandoeningen en bewegen. Deze bijscholingen kunnen onder meer gericht zijn op de

doelgroep MBvO-kader, ffsiotherapeuten, ALO'ers, CIOS'ers, fitnessinstnrcteurs enz.

Informatievoorziening

Er is onvoldoende overzicht met betrekking tot het (wetenschappelifie) sport- en

bewegingsonderzoek in Nederland. Het achterhalen van onderzoeksinitiatieven op specifieke

terreinen kost veel inspanning, tijd en dus geld. Dit probleem wordt alom onderkend en initiatieven

om dit aan te pakken worden breed ondersteund. Het blilkt ook dat het moeililk is om informatie te

verkrijgen over reeds afgerond onderzoek. Dat is veelal verwerkt in de zgn 'gijze' literatuur of in

publikaties die pas veel later in vakbladen verschijnen. Het achterhalen van dergelijke projecten via

vakbladen c.q. via online databestanden (zoals b.v. Medline) is bovendien lang niet altijd

voldoende voor het traceren van alle relevante literatuur.
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g. Opzenen van een infornatiesysteem met betrekking tot sport- en bmegingsonderzoek

Het is wenselijk om een onderzoeksdatabank te realiseren op het terrein van sport en

bewegen (o.a. voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten) in Nederland.

Het betreft dan zowel informatie over lopende en recent afgeronde projecten a1s ook

informatie over afgerond onderzoek.

Het NOC*NSF sector Sport en Gezondheid ontwikkelt momenteel het Bewegings Informatie

Systeem. Mogelijk wordt het BIS ondergebracht bij het Nationaal Instituut voor

Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (MGZ). Het BIS bevat informatie over

bewegingsaanbod voor ouderen, chronisch zieken en in 1996 kunnen daar mogelijk ook de

gehandicapten aan worden toegevoegd. De informatie is ook geschikt te maken voor data-analyse.

Het BIS is een adequate methode om diverse knelpunten zoals die door de Stuurgroep zijn

geformuleerd aan te pakken. Op het moment dat dit rappoÍ verschijnt, is er geen duidelijlàeid

over de voortgang van het BIS. Het systeem voorziet duidelilk in een behoefte. Zowel de

gehandicaptenspoÍ als het MBvO hebben belangstelling getoond om gebnrik te kunnen maken van

het BIS voor de registratie van hun groepen/verenigingen. Indien het systeem niet wordt

vooÍgezet, dan dient er een alternatief gevonden te \ilorden.

Voortletting van het Bewegings Infonrntie Systeem (BIS)

Het is wenselifi om het Bewegings Informatie systeem voort te z.ettet Er blijkt behoefte

te ziln aan dergelilke structureel verza:nelde infomratie. Indien het systeem niet wordt

voortgezet, dient er een alternatief gevonden te worden.

BIS toepassen in Monitor Bewegen en Gezondheid

Het is wenselijk om na te gaan in hoeverre en op welke wijze het BIS kan worden

gebnrikt in de Monitor Bewegen en Gezondheid die TNO-PG de komende jaren gaat

ontwikkelen.

10.

11.
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Op de radio wordt iedere dag ochtend-gymnastiek uitgezonden in het progxamma "NOS-Sportief'.

Toen enige jaren geleden dit programma werd beëindigd, bleek er een ware protestgoH te ontstaan

vanuit de ouderen beweging. Daanrit blijkt dat een dergelijk bewegingsprogramma voorziet in een

behoefte. Het is echter niet bekend hoeveel mensen exact actief deelnemen aan een dergelilk

bewegingsprogramma en wat de invloed daarrran is op de leefstijl van de luisteraars. Het

radioprogramma is overigens later weer op de radio tenrggekeerd.

Onderzoek naar de efficten van een bewegingsstirnuleringsprograrnma via de radio op de

bewegingsdeelname en de gezond.hei.d van luisteraars

Het is wenselijk om na te gaan in hoeverre ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

actief deelnemen Íum bijv. het radio-programma "NOS-Sportief'. Tevens kan de invloed

van een dergehlk progrunma op de leefstijl van de deelnemers worden bestudeerd.

Tenslotte kan worden nagegÍBn welke verschillen er bestaan (o.a. in gezondheid) tussen

de deelinemers en de niet-deelnemers.

Ontwikkeling van een tv-programino m.b.t. gezond bewegen

Het is wenselijk om een televisie-progrcmma te onrwil*e1en dat zich speciaal richt op

bewegen en gezondheid voor de doelgroepen ouderen, chronisch zieken en

gehandicapten.

In het rapport 'Afstemming van waag en aanbod op de sportinfoÍmatiemarkt' (Van Bottenburg,

1995) wordt gesignaleerd dat er naar analogie van het Trendrapport Toerisme van het CBS, het

Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT) en het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en

Toerisme (NRIT), een Trendrapport SpoÍt dient te verschijnen. In aanvulling van dit trendrapport

wordt geconstateerd dat er tevens grote behoefte is aan periodieke rapporten over Doelgroepen en

sportbeoefening en Sport en Gezondheid. De doelgroepen ouderen, chronisch zieken en

gehandicapten maken hier deel van uit.

Onnuikkeling van een gi.ds over bewegen en gezondheid

Het is wenselijk om een (periodieke) gids te ontwikkelen met daarin informatie over

bewegen en gezondheid m.b.t. ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Een

dergelijke gids zou zowel informatief behoren te zijn voor beleidsmakers als ook voor

begeleiders van activiteiten en grcepen.

13.

14.
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Financiering

Voor oefentherapie geldt dat deskundige begeleiding, aangepaste accommodatie, hogere

vervoerskosten en andere aspecten voor deelnemers exm kosten met zich meebrengen. Vanwege de

te verwachten gezondheidseffecten en daarmee kostenreductie voor de gezondheidszorg is te

verwachten dat zorgverzekeraars mee zouden betalen aan deze activiteiten. In sommige individuele

gevallen gebeurt dit ook. Maar lang niet alle zorgverzekeraars doen dit en de waag is bovendien

wanneer welke groep en onder welke condities in aanmerking komt voor een tegemoetkoming c.q.

vergoeding van de kosten voor dergelijke activiteiten (Coumans & Backx, 1995c).

De volgende knelpunten kunnen hierbij aangegeven worden met betreli*ing tot de

ziektekostenverzekeraars (Bongers et al., 1996):

- Onder de ziekenfondswet valt in eerste instantie niet de preventieve zorg. Dit zal altijd in een

aanvullend pakket moeten worden gerealiseerd.

- De collectieve verzekeringen zijn met naÍne opgezet om het verzekerdenbestand uit te breiden

met groepen met lage risico's op zorggebruih waardoor mogelijkerwijs de groepen met meer

risico's (onder andere chronisch zieken) in het gedrang komen;

- Om preventieve activiteiten in collectieve verzekeringen uit te voeren, moeten deze voor alle

betrolken partijen positieve resultaten opleveren. Dit blijkt nu nog niet het geval omdat het

privatiseren van de verzekeringen van de sociale zekerheid en de ziektekosten in collectieve

verzekeringen nog sterk in ontrvikkeling is;

- Er is een gebrek aan gecoördineerde (collectieve) acties waarin zowel curatieve zorg als

effectieve preventieve zorg zijn opgenomen;

- Voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van preventieve activiteiten schieten vaak de

financiële middelen te kort.

Het al dan niet financieel ondenteunen van bewegingsactiviteiten is per verzekeraar verschillend

geregeld. 7n ondersteunt OHRA o.a. de door een dochter-organisatie AFP ontwikkelde

bewegingsprogramma's Fitplan en Medplan. De leden van OHRA kunnen korting bedingen bij het

deelnemen aan de progamma's die worden uitgevoerd ter preventie van diverse aandoeningen.

Het Zilveren Knris ondersteunt o.a. het concept Active Living dat door het voormalige MSG is

ontwikkeld. Zij ondersteunt de Fitbus, een mobiele bus waarin mensen hun fitheid kunnen laten

meten. Aan de hand van deze metingen worden adviezen op-maat gegeven omtrent

bewegingsgedrag, voeding e.d. Veruekeraar VA vergoedt o.a. een culsus rugscholing voor

werknemers met nrgklachten. Deze nrgschool houdt een intensieve training in onder begeleiding

van fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers en een orthopeed. De cursus zou resulteren in een
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drastische afname is van het aantal fysiotherapeutische behandelingen. Daarnaast wordt een snellere

reihtegratie naar de oude werksituatie gevonden.

Verzekeraar RZR is onder meer frnancieel betrokken bij de ondersteuning van Mngepaste

sportactiviteiten voor CARA-patiënten in Doetinchem.

Uit deze opsomming, die slechs een beperkte indicatie geeft van de door verzekeraars

ondersteunde bewegingsactiviteiten, blukt het gebrek aan uniformiteit aan bewegingsondersteuning

vanuit de ziektekostenverzekeraars.

15. Meer overleg over firurciering van bewegingsactiviteiten

Het is wenselijk dat de patiëntenbeweging een collectief optreden richting

zorgverzekeraars zou doen om te komen tot een uniforme tegemoetkoming c.q.

vergoeding van bewegingsactiviteiten in het kader van oefentherapie.

16. Onderzoeknaarfinanciering bewegingsactiviteiten

Het is wenselijk om onderzoek te doen naar mogeliftheden voor zorgverzekeraars om

specifieke bewegingsprogramma's voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten te

betalen.

8.3 Ouderen

Ouderen hebben dikwijls geen of onvoldoende kennis over de voor- en nadelen van gezond

bewegen en specifieke bewegingsmogelij'kheden voor hen (Carrière, 1994).

Wetenschappelilk onderzoek naar de effecten van lichamelifi activiteiten bij ouderen, en met name

oudere vrouwen, is schaars.

17. Onwikkelenlcvvaliteitsrichtlijnen

Het is wenseli3k om richtlijnen te ontwikkelen met betrekking bewegingsactiviteiten voor

ouderen in termen van vonn, duur, frequentie, intensiteit.
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Meer Bewegen voor Ouderen

- Vaak worden traditionele MBvO-activiteiten als gymnastiek en volksdansen uitgevoerd in

ruimten die toevallig voorhanden zijn. Of dit bij de behoefte van de mensen aansluit, is niet

duidelijk.

- Er is niet altijd voldoende aanbod aan accommodaties als bijvoorbeeld zwembaden voor

specifieke zwem-activiteiten (b.v. genoeg zwemtijd bij 32 graden voor reuma-patiënten).

- De financiering van de diverse MBvO-activiteiten is niet uniform geregeld en wordt lokaal

bepaald.

- Het is niet bekend wat het effect op de gezondheid en het welbevinden is van deze

bewegingsactiviteiten.

Uitvoeren van een ffictstudie naar verschillende vorrnen van MBvO

Het is wenselijk om een longinrdinale studie uit te voeren bij deelnemers Íum MBvO-

activiteiten, naar de effecten van bewegen op welbevinden, gezondheid en levensduur.

Aan MBvO-activiteiten wordt vooral deelgenomen door vrouwen van boven de 65 jaar. Met name

mannen van 55 tot 65 jaar worden minder aangesproken door het MBvO (imago). Het MBvO heeft

potentiëIe mogelifiheden om grote goepen ouderen aan zich te binden aargezien zij door de jaren

heen een uitgebreid consulentennetwerk heeft ontwikkeld. Momenteel is het MBvO hard bezig om

haar bewegingsaanbod zodanig uit te breiden dat zij interessanter wordt voor ecn bredere

doelgroep. Dat gebeurt echter gestaag.

Veilighei^d

Uit de literatuur komt het volgende beeld naar voren (Wijlhuizen et a1., 1996):

Jaarli;lrs gebeuren er bij ouderen (55+) veel ongevallen in de privésfeer. Per 100.000 ouderen (55+)

overlijden er 52 per jaar, worden er 9@ in ziekenhuizen opgenomen en worden er 2.600 polikli-

nisch behandeld en 3.600 behandeld door de huisarts als gevolg van een ongeval in de privésfeer.

Van de ongevallen betreft ctca 80Vo een val. Van de ouderen valt 307o jaarli3ks één of meerdere

malen, terwijl bij 5-L0Vo van deze ongevallen ernstig letsel optneedt. Val-ongevallen bij zelfstandig

wonende ouderen die leiden tot ziekenhuisopname hebben 35-4OVo van de gevallen tot gevolg dat

de persoon na ontslag uit het ziekenhuis wordt geihstinrtionaliseerd. Na een jaar blilkt ongeveer

20Vo nog steeds in een instituut te verblijven.

Val-ongevallen die leiden tot een fractuur hebben in het algemeen tot gevolg dat de zelfredzaam-

120

18.



TNO rapport

PG 96.041 121

heid van ouderen versneld achteruit gaat. Daarnaast neemt de angst op vallen sterk toe bij personen

die eerder gevallen zijn. Angst om te vallen heeft ondermeer een verminderde sociale participatie

tot gevolg. Over de individuele en maatschappelijke kosten van ongevallen bij ouderen zijn geen

gegevens bekend.

Vallen is daarnaast de belangrijkste risicofactor voor het optreden van fracturen. Het zijdelings

vallen op het been of ziwlak vlakbij de 'greater trochanter' vergroot de kans op een fractuur aan-

zienlijk.

Uit de literatuur kan worden geconcludeerd dat (val)ongevallen bij ouderen negatieve gevolgen

hebben voor:

- het zelfstandig blijven wonen;

- mobiliteit en zelfredzaamheid;

- mate van angst en sociale participatie.

Gezondheidsproblemen bij ouderen vormen een belangrijke risicofactor voor vallen. Over de rol

van omgevingsfactoren is nog weinig bekend. Algemene indicatoren van de veiligheid van de

woonomgeving geven een relatie aan met de kans op vallen bij specifieke (uiteenlopende) doel-

grcepen. Onduideli3k is vooralsnog welke specifieke doelgroepen een verhoogde kans op een onge-

val hebben als gevolg van omgevingskenmerken.

Onderzoek naar determinanten van vallen

Het is wenseli!< om onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van vallen in relatie tot

bewegen (in algemene zin), sport en sportief bewegen. Tevens is het van belang om

daarbij risicogroepen te identificeren.

Uit diverse onderzoeken kan worden geconcludeerd dat de langdurige fysieke en psychische

gevolgen van fietsongevallen bij ouderen om preventieve maaEegelen vragen om de omvang en

aard van de fietsongevallen terug te dringen (Hoofdstuk 5.3).

Ouderen op de fiets

Het is wenselijk om informatie te verzamelen omtrent:

- de determinanten van ouderen om al dan niet te fietsen;

- het aantal en de aard van fietsongevallen bij ouderen;

- het fietsgedrag van ouderen en mogelifiheden om dat te verbeteren;

- de kwaliteit en de bruikbaarheid van de fiets voor ouderen en eventuele verbeteringen

daariran.

19.
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Door veel sporwerenigingen wordt (nog) geen beleid gevoerd op het terrein van ouderen, waardoor

nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het beoefenen van reguliere sport voor ouderen nauwelijks

tot stand komt. De verenigingen richten zich nog te veel op wedstrijdsport voor (gezonde)

jongeren.

NOC*NSF richt zich Íecent meer op de doelgroepen ouderen en gehandicapten, hetgeen ertoe leidt

dat er bij de bonden meer aandacht voor deze doelgroepen ontstaat. Met betrekking tot de groep

chronisch zieken wordt momenteel een initiatief in deze richting voorbereid en zal n 1997

uitgewerll worden.

In 1996 zijn NOC*NSF, Spel en Sport en landelilke stichting MBvO gestart met een project

"senioren in de sporwereniging". Door dit project tracht men bij meer sporWerenigingen aanbod te

c,reëren voor ouderen. Met name voor de jonge ouderen (55-65 jaar) lijkt de sPoltvercniging een

passende mogelijkheid om sportief actief te zijn.

Overzicht realiseren van aanbod reguliere sport

Het is wenselilk dat er een overzicht komt van het aanbod aan sport- en

bewegingsactiviteiten voor ouderen. Er dient daawoor een uniforme registratie-systeem te

komen.

Doorverwijzing tussen MBvO en sport voor ouderen verbeteren

Het is wenselil'k om te onderzoeken hoe er een adequate doorverwijzing kan geschieden

tussen activiteiten in het kader van MBvO en het sport voor ouderen. Voorwaarde

hierrroor is een goede afstemming.

8.4 Chronisch zieken

De tijdelijke Stuurgroep "Sport en Bewegen voor Chronisch Zieken" heeft de volgende

belemmerende factoren beschreven m.b.t. het bewegen voor chronisch zieken:

- Er is een onbekendheid met de mogelijlÍreden en de specifieke eisen van de doelgroepen

chronisch zieken.

- Er bestaat bij de potentiële deelnemers angst en onzekerheid ten aanzien van de mogelilke

(medische) gevolgen van sport en bewegen voor chronisch zieken.

21.

22.



TNO rapport

PG 96.M1 123

23. Ontwikkelen ( lwaliteits - ) richtlijnen bewegingspro gramma' s

Het is wenselijk om richtlijnen Íum te geven voor bewegingsprogramma's voor specifieke

chronische aandoeningen (de criteria van HIB kunnen daarbij als leidraad dienen).

- Chronisch zieken worden niet als een (aparte) doelgroep gezien of zijn geen prioriteit in het

beleid van een aanbieder (b.v. fitnesscentra, zwembaden, sportverenigingen e.d.).

- De aanbieders zijn niet in staat deze doelgroep te bereiken.

Voor het MBvO is er een landelijke structuur: een landelijke stichting en een regionale

consulentennenverk (veertien consulenten verspreid over het land). Voor de gehandicaptensport

bestaat er ook een landelijke structuur. Er is landelifte ondersteuning vanuit de NEBAS en de

NSG en per provincie is er per provinciale sportraad een consulent gehandicaptensport. Voor

het bewegen voor chronisch zieken bestaat er geen landelijke sfiuctuur.

Voor een aantal aandoeningen is er ondersteuning vanuit een landelijke koepel (HIB, Astrna

Fonds, FES) voor bepaalde chronische aandoeningen is er geen specifieke landelijke

ondersteuning G.v. voor reuma). kr Limburg is er een speciaal steunpunt dat zich bezighoudt

met de ondersteuning van het bewegen voor chronisch zieken (gekoppeld aan het MBvO):

Symbiose. Uit de registratie van het BIS van het NOC*NSF sector Sport en Gezondheid blijkt

dat een dergelijk speciÍiek stempunt resulteert in een groter aantal bewegingsgroepen dan

wanneer deze ondersteuning er niet is. In sommige provincies valt het bewegen voor chronisch

zieken onder de consulent gehandicaptensport.

Het bewegingsaanbod per provincie is zeer divers. Het varieert van geen specifiek aanbod of

een aanbod gericht op één aandoening tot een zeer mim aanbod zoals in Limburg waar zelfs

ongeveer 5000 chronisch zieken wekelilks in beweging zijn. Het beteid met betrekking tot het

aanbieden van bewegingsactiviteiten hangt samen met het beleid van een steunpunt. §ommige

steunpunten oriënteren zich specifiek op de doelgroep chronisch zieken. Sommige provincies

stimuleren actief, anderen wachten meer af of reageren alleen op exteme vragen.

24. Behoefte-onderzoek naar lnndclijk netwerk rn.b.t. bewegen voor chronisch zieken

Het is wenselifi om te inventariseren of er behoefte bestaat aan een landelijk netwerk

voor het stimuleren van het bewegen voor chronisch zieken. Tevens kan worden

nagegÍun aan welke voorwaarden een dergelilk netwerk zou dienen te voldoen.
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- Het is dikwijls moeililk om specifiek groepen te formeren in verband met kleine aantallen

deelnemers.

- Vaak beschikt men niet over de juiste accommodatie en voorzieningen, mede veroorzaakt door

een gebrek aan financiële middelen.

- Er is momenteel onvoldoende inzicht in het aanbod van bewegingsmogelilrheden voor

chronische zieken. Dat geldt in zowel lsvalitatieve als kwantitatieve zin.

- Hulpverleners (medici, paramedici) doen 1s $,sinig aan stimulering tot bewegingsdeelnarne en

hebben onvoldoende kennis over de relatie sport en bewegen voor chronisch zieken.

- Er is bij reguliere sportverenigingen vrijwel geen aangepast aanbod van bewegingsactiviteiten

gericht op chronisch zieken. Er is momenteel een project op dit terrein bij NOC*NSF sector

Sport en Gezondheid in voorbereiding.

25. Onderzoek naar mogelijlcheden van sportdeelnome

Het is wenseli3k om onderzoek te doen naar de mogelijl*reden van sportdeelname van

chronisch zieken bij reguliere sporwerenigingen. Er moet een breder sportaanbod worden

ontrvikkeld voor chronisch zieken bij sportverenigingen (o.a door het (bij)scholen van

trainets, CIOS'ers, ALO'ers op het gebied van chronische aandoeningen.

Er is weinig informatie over de sport- en beweg:rngsparticipatie van chronisch zieken in Nederland.

Voor zover er wel gegevens beschikbaar zijn, duiden deze erop dat de inactiviteit van chronisch

zieken relatief hoger ligt dan die van de totale bevolking. Terwijl er steeds meer informatie

beschikbaar komt over de positieve waarde van sport en bewegen voor diverse chronische ziekten.

Ook is er weinig informatie over de redenen van deze doelgroep om niet actief te zïjn.

Om een indruk te krijgen van de behoeften, wensen en problemen van chronisch zieken t.a.v.

deelname aan sport en bewegingsactiviteiten heeft het WOCZ een onderzoek ggdaan onder haar

leden. Van de 36 patiëntenorganisaties hebben 26 hieraan hun medewerking verleend. De

belangrijkste resultaten zijn (Stur:rgroep "SpoÍ en Bewegen voor Chronisch zieken", 1995):

- De meerderheid (81?o) van de organisaties gaf aan dat hun leden (chronisch zieken)

belemmeringen ondervinden bij het deelnemen aan sport en bewegen te wijten aan hun

chronische ziekte.
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De typen belemmering zijn zeer uiteenlopend en deels afhankelijk van de aard en de ernst van

de chronische aandoening. Anderzijds bestaan de belemmeringen uit o.a.: geen vervoer,

onvoldoende financiën en inadequate sportbegeleiding.

Het overgrote deel van de organisaties gaf aan dat chronisch zieken behoefte hebben aan sport-

en bewegingsactiviteiten.

De meeste organisaties gaven aan dat er specifieke voonvaarden zijn voor deelna:ne aan sport-

en bewegingsactiviteiten, die zeer verschillen per aandoening.

De meeste organisaties gaven aan dat de patiëntenverenigingen zelf nauwehjks in staat zijn om

zelfstandig bewegingsactiviteiten op te zetten. Als redenen wordeh o.a. aangegeven: een gebrek

aan organisatie, financiën, deskundige (sport)begeleiding, accommodatie en vervoer.

Hartpatiënten

Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft uitgewezen dat ongeveer I2Vo van het aantal

nieuwe patiënten met een hartinfarct of hartoperatie per jaar doorstroomt naar een sportgroep. Uit

gegevens van de HlB-groepen blilct dat er de laatste jaren sprake is van een stabilisatie van het

aantal nieuwe leden, waarbij met name opvalt dat er een beperkt aantal vrouwen deelneemt.

Verschillende aspecten zouden daarbij een rol l«rnnen spelen:

a. Het bereiken en meeluijgen van de medische wereld.

Niet alle hartpatiënten komen tijdens de revalidatie in aanraking met bewegingsactiviteiten. Daarbij

speelt de cardioloog en revalidatietherapeut een voorname rol in de doorverwijzing naar de HIB-

groepen.

Onderzoek naar de rol van de rnedische wereld bij sportstirrutlertng

Het is wenselilk om onderzoek te doen naar de rol van de medische wereld en de manier

waarop deze ingeschakeld zou kunnen worden.

Onàerzoek naar drempels voor betvegingsdeelname bij wouwen en ouderen

Het is wenselijk om de drempels te onderuoeken voor met name vrouwelilke en oudere

(ex)hartpatiënten om Íurn bewegingsactiviteiten deel te nemen.

b. Het meekrijgen van de hartpatiënt znlf: de ervaring leert dat de beste persoon om hartpatiënten

te motiveren deel te nemen aan bewegingsactiviteiten de ha4patiënt zefi is, er is veel herkenning.

De bereidheid naar anderen te luisteren is het groost wann@r dezehetzelfde heeft meegemaakt.

26.
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28. Het betrekken van HlB-sporters bij de revalidarte van ltartpatiënten

Het is wenselijk dat de HlB-sporter wordt betokken bij het revalidatie-proces, zodat de

hartpatiënt aI in een vroeg stadium wordt gemotiveerd om deel te nemen.

c. Organisatiekundige aspecten: het blilkt steeds moeililker om HlB-groepen te overtuigen om lid te

worden van de overkoepelende organisatie, welke met naÍÍre invoering van een kwaliteitsbeleid

voorstaat, aargezien de kosten om verschillende rede,nen oplopen:

- HIB stelt hogere kwaliteitseisen dan voorheen ten aanzien van de organisatievorm en de

begeleiding van de groepen, wat meer kosten met zich meebrengt;

- sportleiders vragen hogere vergoedingen; dit zou nog meer een rol kunnen gaan spelen

wanneer HIB de sportleiders zal opleiden in plaats van bijscholen;

- zaalhuren nemen toe;

- subsidiestromen nemen af;

- de verenigingen en stichtingen worden steeds meer fiscaal aangeslagen als werkgever.

Daarnaast ontbreekt een overzicht waanrit blijkt waar nog groei-mogelilikheden ziy en waar de

markt verzadigd is. Daamaast is er het probleem van voldoende geschikte accommodaties.

Sommige HlB-groepen werken dan ook met wachtlijsten.

d. Aanbod aan bewegingsactiviteiten: het is van belang dat het aanbod aan bewegingsactiviteiten

wordt afgestemd op de behoefte(n) van de potentiële deelnemers. Er is sprake van een uiteenlopend

aanbod aan bewegingsactiviteiten bij de diverse HlB-groepen. Bij sommige verenigingen is

gekozen voor life-time sport. Daarbij is gebleken dat vooral sporttechnische kennis ontbreekt om

een en ander verantwoord inhoud te geven.

De kwatiteit van de begeleiding is essentieel voor de HlB-bewegingsactiviteiten. Het is niet alleen

van belang dat mensen gaan bewegen, maar ook dat mensen blijven bewegen.

Geconstateerd moet worden dat er wildgroei dreigt te ontstaan op het gebied van cardiofitness en

bij andere spoÍorganisaties, daar waar speciale uren voor (ex)hartpatiënten worden aangeboden.

Niet in aIle gevallen is er sprake van een uitbreiding van een verantwoord aanbod vooral waar het

de begeleiding van dergeldke grcepen betreft. Een gebrek aan desliundig kader wordt expliciet

genoemd als belangrijk knelpunt bij de uiwoering van een sportstimuleringsbeleid.

29. Het stimuleren van sportdeelname

Het is wenselijk om de bewegingsparticipatie van (ex)hartpatiënten te stimuleren.
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30.

HIB beschouwt haar activiteiten mede als een tussenfase bij de overgang van hartpatiënten vanuit

de revalidatie naar het reguliere sportcircuit. In de praktuk blukt echter dat de deelnemers niet

doorstromen naar andere sport- en bewegingsmogelijkheden.

Het srtmuleren van de daorstroming naar reguliere sport.

Het is wenselilk om na te gaan op welke wijze de doorstroming van

(ex-)hartpatiënten naar het reguliere sportcircuit kan worden gestimuleerd.

Diabetes-mellitus-patiënten

Uit de registratie van het BIS van NOC*NSF blijkt dat er nog maar weinig specifieke

bewegingsgroepen zijn voor diabetespatiënten, terwijl de waarde van lichaamsbeweging voor

mensen met diabetes-mellitus type II is aangetoond.

D e ontwil<keling van een beu' e ging spro gram.ma

Het is wenselilk om een bewegingsprogramma te onrwikkelen voor mensen met (een

verhoogd risico op) diabetes mellitus Epe tr. Zo'n programma zou onderdeel moeten zijn

van een actieve leefstijl.

CARA-patiënten

Er zijn in Nederland circa anderhalf miljoen mensen met CARA. Hiervan is maar een deel bij het

medisch circuit bekend (mim een half miljoen). Van deze CARA-patiënten is er bij ca.207o sprake

van een FEV1 van minder dan 7oVo,lvaarvoor speciale aangepaste sportgroepen worden opgezet.

Op dit moment zijn 180 groepen die zwemmen of zaalsporten aangesloten bij het Asuna Fonds,

met totaal zo'n 3000 deelnemers. Al met al btJkt dat slechts een beperkt deel van de CARA-

patiënten waarvan verondersteld wordt dat ze baat hebben bij aangepaste sport, gebruik maken van

het aanbod.

H et stimaleren van bevv e gingsdeebunne

Het is wenselijk om deelname aan bewegingsactiviteiten voor CARA-patiënten te

stimuleren.

31.
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33. Realiseren van lcennistoeruune bij belardelaren over spor-t voor CARA-patiënten

Het is wenseli;k dat behandelaren (/verwijzers) van CARA-patiënten meer inzicht laijgen

in het belang van lichameli;ke activiteiten voor CARA-patiënten en bovendien deze

kennis in de praktilk naar de patiënten overdragen.

Osteoporose-patiënten

Onderzoek op het gebied van osteoporose zou zich kunnen richten op de rol van tichamelijke

activiteit in het zie*teproces c.q. bij het voorkomen hiervan. Lichamelijke activiteit heeft effect op

de verhoging van de botdichtheid bij jeugdigen (tot ca. 30 jaar) en tevens op een verrrindering van

de botafbraak vanaf het 30e jaar. Uit onderzoek blilkt dat lichamelijke activiteit vooral een positief

effect heeft bij postmenopauzale vrouwen. Er zíyr op dit gebied nog weinig structurele

pÍogramma's ontwilÍ<eld. Gezien de (medische en financiële) consequenties die osteoporose - en de

eraan gerelateerde verhoogde kans op botfracturen - met zich meebrengt, is er behoefte aan

dergelilke programma's.

De ontwikkeling van een bewegingsprograrnmrt

Het is wenseli.;k om een effectief bewegingsprogramma te ontwil<kelen ter preventie van

osteoporose, met name voor vrouwen na de menopauze.

Reuma-patiënten

Een probleem bij het bewegen voor reuma-patiënten is dat er geen landelilke coördinatie is voor

het sport en bewegen voor de reuma-patiënten, zoals dat wel het geval is voor o.a. hart- en

vaatpatiënten (ItrB), CARA-patiënten (Astma Fonds), fibromyalgie-patiënten (FES).Een dergelijke

landelilt coördinatiepunt zou een stimulans l«rnnen betekenen voor een verdere uitbouw van het

spoÍen en bewegen. Gezien het grote aantal reuma-patiënten liJkt dit zeker wenselijk.

35. Coördinatiepunt sport en bewegenvoor reumnpatiënten

Het is wenselijk om te komen tot een landelilk coördinatie,punt voor het sporten en

bewegen voor reuma-patiënten. Dit coördinatiepunt zou kunnen vallen onder de verant-

woordelijktreid van de Reumapatiëntenbond en zou onder meer belast zijn met het

stimuleren van veraÍrtwoord sporten en bewegen voor mensen met reuma en tevens met

het in kaart brengen van het bewegingsaanbod voor haar doelgroep in Nederland.

34.
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Overige chronische 
"sn66sningen

Verder is er een aantal chronische aandoeningen waarvoor mogelijk een positief verband bestaat

met bewegen, maar nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing bestaat:

Fibromyalgie

Uitgaande van getallen van FES en het Bewegings Informatie Systeem blilken er in Nederland

meer dan 100 bewegingsgroepen te bestaan voor mensen met fibromyalgie. Het starten van

bewegingsactiviteiten voor fibromyalgie is echter tot nog toe vaak afhankelilk geweest van de

interesse van een aantal (para)medici enlof patiënten, hetgeen betekent dat bepaalde regio's (met

name Oost-Nederland en Limburg) relatief veel groepen hebben en andere regio's minder.

De ervaringen van zowel de begeleiders (waaronder ook artsen en fysiotherapeuten) en deelnemers

aan deze bewegingsactiviteiten zijn in het algemeen positief. Er is echter nog onvoldoende

wetenschappelijke kennis over de effecten van lichamelijke activiteit met betrekking tot

frbromyalgie. Dit verdient aandacht.

CVA (beroerte)

Er is behoefte aan prospectief onderzoek naar de relatie van lichamelijke activiteit en het verband

met sterfte aan CVA, waarbij rekening wordt gehouden met risicofactoren. Onderzoek is ook

gewenst naar de hoeveelheid lichamelifte activiteit die nodig is om een beschermend effect te

bewerkstelligen voor de gezondheid (in termen van intensiteit, duur, frequentie) en het dient te

worden onderzocht of intensieve lichamelijke activiteit het risico op het ontstaan verhoogt, en

indien dat zo is, door welke bewegingsvorm dat wordt veroorzaakt.

\ilhiplash

Whiplash is een chronische aandoening die de laatste tijd veelvuldig in de belangstelling komt. Dat

hangt enerzijds samen met de emst van de klachten en de ennee gepaard gaande kosten van de

gezondheidszorg. Er blijkt vanuit de praktijk (zowel uitvoerders van programma's als vanuit de

patiëntengroep) een behoefte te bestaan aan bewegingsprogrÍunma's voor whiplash-patiënten. Er

zijn echter praktisch geen instellingen die bewegingsprogramma's aanbieden en er is nog

onvoldoende kennis over de gezondheidseffecten van dergelijke programma's.
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36. Verzorging van de wetenschappelijk onderbotcwing van de relatie bewegen en gezondheid

Het is wenselijk om vooÍ diverse chronische aandoeningen nog (nadere)

wetenschappehjke kennis te genereren met betrekking tot de relatie sport en bewegen

versus gezondheid. Dit geldt onder meer voor CVA, fibromyalgie en whiplash. Dit zou

bij voorkeur kunnen geschieden als onderdeel van het NOC*NSF voorbeeldproject

'Chronisch zieken en sportief bewegen', via de ontwikkeling van richtlijnen, het

uitbrengen van een boek/brochure en het bereiken van consensus op dit terein.

8.5 Gehandicapten

Bij de gehandicaptensport ligt de nadruk niet zo zeer op de gezondheidswaarde en daaraan

gerelateerde aanpassingen van het bewegingsaanbod. Aanpassingen hebben vooral betrekking op de

functionele beperkingen van gehandicapten. Informatie over anatomische, fysiologische en

psychische beperkingen van gehandicapten is schaars. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de

belemmeringen die er bestaan voor verstandeli.yk gehandicapten om gezien hun belemmeringen

lichamelijk actief te zijn. Voor de verschillende categorieen lichamelilk gehandicapten is er

behoefte aan dergelijk onderzoek.

37. Onderzoek naar belemmeringen van sportdeehumc

Het is wenselilik om na te gaan welke anatomische, ffsiologische en psychologische

belemmeringen er bestaan voor gehandicapten om lichamelijk actief te zijn.

Uit onderzoek van Manders & Kropman (1984, 1987) en ervaring van deskundigen in het veld,

wordt aangenomen dat de sport- en bewegingsdeelname van gehandicapten lager is dan dat van de

algemene bevolking, terwijl ook voor hen geldt dat lichamelijke inactiviteit een

gezondheidsbedreigende factor is.

38. Stimuleren van sport- en bewegingsdeelname

Het is wenselijk om te stimuleren dat meer gehandicapten lichameli3k actief worden.
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Er zijn vele verenigingen gericht op gehandicaptensport in Nederland. Echter een doel van de

overheid is om de gehandicapten meer te integreren in het reguliere sportcircuit. Er ontstaat

zodoende een tweesporen beleid (1. opname in speciale verenigingen voor gehandicapten,2.

integratie in reguliere sportverenigingen). De integratie in het reguliere sportgebeuren lukt tot nu

nog onvoldoende. Er is behoefte aan een overzicht van het totale aanbod gezien vanuit beide

sporen.

Realiseren van een overzicht van het aanbod aan sport-lbewegingsactiviteiten

Het is wenselijk om een overzicht te realiseren van het aanbod a,Írn

bewegingsmogeli;ikheden voor gehandicapten. Idealiter dient de gehandicaptensport

opgenomen te worden in het BIS, mocht dat evenwel niet gerealiseerd worden, dan dient

er een alternatief gevonden te worden.

Een groot probleem met betrekking tot het sporten en bewegen voor gehandicapten is de

bereikbaartreid van de accommodatie en het beschikken over voldoende aangepast materialen.

Realiseren van een overzicht van geschilcte accomodaties

Het is wenselift om een overzicht te realiseren van sportaccommodaties die geschikt zijn

voor sportactiviteiten van gehandicapten.

40.
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Aanbevelingen voor projecten en produkten

ln deze bijlage worden de aanbevelingen uit Hoofdstuk 8 integraal opgenomen. 7* zijr, opgedeeld

naar ouderen, chronisch zieken en gehandicapten algemeen (geldend voor alle groepen) en naar

specifieke groepen (waarbij telkens de befreffende groep erbij staat weergegeven).

ALGEMEEN

Basisinformatie

l. Onderzoek naar determiranten en de (on)mogelijl<heden van bewegen en de behoerte aan

bewegen

Het is wenselijk om een (landelijk) onderuoek uit te voeren naar de deterrrinanten en de

(on)mogelijkheden van sport-/be\ilegingsdeelname en naar de behoefte aan sporU

bewegingsdeelname van ouderen, chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten.

2. Onderzoek naar het beklijven van deelname aan bewegingsprogramma's

Er zou onderzoek gedaan moeten worden naar detenninanten van het beklijven van

bewegingsdeelname van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

3. Onderzoek naar de effecten van bewegen in groepsverband versus individucel bewegen

Er is behoefte aan een effectstudie naar de verschillen tussen een georganiseerd

bewegingsprogrunma in groepsverband en een individueel uitgevoerd bewegingsprogÍamma, zowel

in termen van beklijven als gezondheidswinst.

Bewegrngsvormen

4. Onderzoek rwar de rnate van gezond,heidswinst van bewegen

Onderzoek is gewenst naar welke sport- en bewegingsvoÍrnen de meeste gezondheidswinst

opleveren voor ouderen, chrcnisch zieken en gehandicapten. Hierbij dienen zowel de positieve

gezondheidseffecten als de gezondheidsrisico's in de afireging te worden meegenomen.

5. Onderzoek naar de determinanten ADLWDL- acrtviteiten

Het is wenselilk om te inventariseren wat de oorzaken zip, dat mensen specifieke, voor hur

zeHstandig functioneren belangrifie ADu[IDl-activiteiten, niet meer (kunnen) verrichten.
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6. Onderzoek naar de gezondheidseffecten van ADlVDL-activiteiten

Het is van belang om na te gaan of ADUHDL-activiteiten geschikt zijn om een bepaald

oefeneffect te laijgen. Het gaat hierbij om een antwoord op de volgende wagen:

- welke bewegingen zijn gezond en welke niet?

- hoeveel inspanning is er nodig om gezondheidseffecten te laijgen?

Dosis-respons relatie

7. Meer inzicht verlcrijgen in de dosis-respons relatie van gezond. bewegen

Er is behoefte aan meer inzicht in de dosis-respons relatie van lichameli3ke activiteit en gezondheid

en met name de effecten van laag-intensieve lichamelilke activiteit. Hieóij zou aan ouderen,

chronisch zieken en gehandicapten speciale aandacht geschonken dienen te worden.

Deskundigheidsbevordering

8. Onwillcelen van (bij)scltolingen m.b.t. bewegen voor chronisclu aandoeningen

Het is van belang (bij)scholings-progamma's te ontwil:kelen met betrekking tot chronische

aandoeningen en bewegen. Deze bijscholingen kr:nnen onder meer gericht zijn op de doelgroepen

MBvO-kader, fysiotherapeuten, ALO'ers, CIOS'ers, fiuressinstnrcteurs enz.

Informatievsol2isni n g

9. Opzetten van een infortnartesysteem ïnzt betrekking tot sport- en bewegingsonderZoek

Er bestaat nog geen onderzoeksdatabank op het terrein van spoÍ en bewegen (o.a. voor ouderen,

chronisch zieken en gehandicapten) in Nederland. Er is wel behoefte aan zo'n databank.

Het betreft dan zowel informatie over lopende en recent afgeronde projecten a1s ook informatie

over afgerond onderzoek.

10. Voortzetting van het Bewegings Infortnatie Systeem (BIS)

Het is wenseli.;k om het Bewegings Informatie Systeem voort te zetten. Er btilct behoefte te zip

aan dergelijke strucnueel verzarnelde informatie. Indien het systeem niet wordt voortgezet, dient er

een altematief gevonden te worden.

11. BIS toepassen in Moninr Bewegen en Gezondheid

Nagegaan zou moeten worden in hoeverre en op welke wijze het BIS kan worden gebnrikt in de

Monitor Bewegen en Gezondheid die TNO-PG de komende jaren gaat ontwilikelelr.
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12. Onderzoek naar de fficten van een bewegingsstimuleringsprograrnnÍt via de radio op de

bewegingsdeelnamc en de gezondheid van luisteraars

Het zou interessant zijn om na te gaan in hoeverre ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

actief deelnemen aan het radio-progmmma "NOS-Sportief'. Tevens kan de invloed van een

progÍamma als 'NOS-Sportief'op de leefstijl van de deelnemers worden bestudeerd. Tenslotte kan

worden nagegaan welke verschillen er bestaan (o.a. in gezondheid) tussen de deelnemers en de

niet-deelnemers.

13. Ontwilckeling van een tv-prograrnml, rn.b.t. gezond bewegen

Er is behoefte aan een televisie-progamma dat zich speciaal richt op bewegen en gezondheid voor

de doelgroepen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

14. Ontwilckeling van een gids over bewegen en gezondheid

Er bestaat behoefte aan een (periodieke) gids met daaÍin informatie over bewegen en gezondheid

m.b.t. ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

Financiering

15. Meer overleg over financiering van bewegingsactiviteiten

Het is van belang dat de patiëntenbewegingen een collectief opteden richting zorgverzekeraars

doen om te komen tot een uniforme tegemoetkoming c.q. vergoeding van bewegingsactiviteiten in

het kader van oefentherapie.

1 6. Onderzoek naar financiering bewegingsactiviteiten

Het is wenselijk om onderzoek te doen naar mogeli;ikheden voor zoÍgveÍzekeraars om specifieke

bewegingsprogramma's voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten te betalen.

OI'DEREN

1 7. Onwikkelen lcwaliteitsrtchtlijnen

De onrnil*eling van richtlijnen met betrel*ing bewegingsactiviteiten voor ouderen in termen van

vorm, duur, frequentie, intensiteit is gewenst.
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18. Uinoeren van een effectstudie naar verschillende vorrnen van MBvO

Er is behoefte aan een longirudinale studie bij deelnemers aan MBvO-activiteiten, naar de effecten

van bewegen op welbevinden, gezondheid en levensduur.

19. Onderzoek naar dzterminanten van vallen

Het is wenselijk om onderzoek uit te voeren naar de ooruaak van vallen in relatie tot bewegen (in

algemene zin), sport en sportief bewegen. Tevens is het van belang om daarbij risicogroepen te

identificeren.

20. Ouderen op de fiets

Het zou interessant zijn om infonnatie te verzamelen omtrent:

- de determinanten van ouderen om al dan niet te fietsen;

- het aantal en de aard van fietsongevallen bij ouderen;

- het rijgedrag van ouderen en mogelijkheden om dat te verbeteren;

- de kwaliteit van de fiets van ouderen en eventuele verbeteringen daarvan.

21. Overzicht realiseren van aanbod reguliere sport

Het is wenselijk dat er een overzicht komt van het aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten voor

ouderen. Er dient daawoor een uniforme registratie-systeem te komen.

22. Doorveruijzing tussen MBvO en sport voor ouderen verbeteren

Het is van belang om te onderzoeken hoe er een adequate doorverwijzing kan geschieden tussen

activiteiten in het kader van MBvO en het sport voor ouderen. Voorwaarde hiervoor is een goede

afstemming.

CIIRONISCH 7,TF'I(EN

23. OnÍwil*,elen richtlijnen bewe gingsprogramma' s

Het is van belang om richtlijnen te ontwikkelen en aan te geven voor bewegingsprogramma's voor

specifieke chronische aandoeningen (de criteria van HIB kunnen daarbij als leidraad dienen).
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24. Behoefie-onderzoek naar landelijk netwerk m.b.t. bewegen voor chronisch zieken

Het is wenseli.yk om te inventariseren of er behoefte bestaat aan een landelilk netwerk voor het

stimuleren van het bewegen voor chronisch zieken. Tevens kan worden nagegaan aan welke

voorwaarden een dergeli.yk netwerk zou dienen te voldoen.

25. Onderzoek raar mogelijlcheden van sportdeelnarne

Er bestaat behoefte aan onderzoek naar de mogeli.fl<heden van spoÍtdeelname van chronisch zieken

bij reguliere sportverenigingen. Er moet een breder spoÍtaanbod worden ontwikkeld voor chronisch

zieken bij sportverenigingen (o.a door het (bij)scholen van trainers, CIOS'ers, ALO'ers op het

gebied van chronische aandoeningen.

Hartpatiënten

26. Onderzoek naar de rol van de medische werelà bij sportstimulering

Onderzoek naar de rol van de medische wereld en de manier viaarop deze ingeschakeld zou kunnen

worden is een belangrijke stap op weg naaÍ sportstimulering van (ex-)hartpatiënten.

27. Onderzoek naar drempels voor bewegingsdeelnamc bij vrouwen en oudcren

Er is behoefte aan onderzoek naar de drempels voor met name vrouwelijke en oudere

(ex)hartpatiënten om aan bewegingsactiviteiten deel te nemen.

28. Het betrellcen van HlB-sporters bij de revalidarte van htartpartënten

Het is van belang dat de HlB-sporter wordt betrol&en bij het revalidatie-proces, zodat de

hartpatiënt al in een woeg stadium wordt gemotiveerd om deel te nemen.

29. Het stimuleren van sportdeelname

Het is wenselilk om de bewegingsparticipatie van (ex-)hartpatiënten te stimuleren.

30. Het stimuleren van de doorstroming naar reguliere spofr.

De wijze waaÍop de doorsmoming van (ex)hartpatiënten naaÍ het reguliere sportcircuit kan worden

gestimuleerd dient nader ondetzoek.
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Diabetes mellitus-patiënten

31. De ontwil<keling van een bewegingsprograrnma

Het is wenselijk om een bewegingsprogmmma te ontwikkelen voor mensen met (een verhoogd

risico op) diabetes mellitus type II. Zo'n prograrnma, zov onderdeel moeten zijn van een actieve

leefstijl.

CARA-patiënten

32. Het stimuleren van bantegingsdeelnamc

De deelname aan beweginsactiviteiten voor CARA-patiënten moet worden gestimuleerd.

33. Realiseren van l<ennistoename bij behandelaren over sport voor CARA-partënten

Het is wenselijk dat behandelaren (/verwijzers) van CARA-patiënte,n meer inzicht laijgen in het

belang van lichamelilke activiteiten voor CARA-patiénten en bovendien deze kennis in de praktijk

naar de patiënten overdragen.

Osteoporose-patiënten

34. De ormtilcl<cling van een bewegingsprogranaruz

Er is behoefte aan een bewegingsprogramma ter preventie van osteoporose, met name voor

vrouwen na de menopauze.

Reuma-patiënten

35. Coördinatiepunt sport en bew,egen voor reumapatiiinten

Er is behoefte aan een landeli.lk coördinatiepunt voor het sporten en bewegen voor reuma-patiënten.

Dit coördinatiepunt zou lornnen vallen onder de verantwoordelifiheid van de Reumapatiëntenbond

en zou onder meer belast zijn met het stimuleren van verantwoord sporten en bewegen voor

mensen met Íeuma en tevens met het in kaart brengen van het bewegingsaanbod voor haar

doelgroep in Nederland.
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Overige chronische aandoeningen

36. Verzorging van de wetenschappelijk onderbow,ving van de relatie banegen en gezond.heid

Voor diverse chronische aandoeningen ontbreekt nog (voldoende) wetenschappelijke kennis

met betrekking tot de relatie sport en bewegen versus gezondheid. Dit geldt onder meer voor

CVA, fibromyalgie en whiplash. Dit zou bij voorkeur dienen te geschieden als onderdeel van

het NOC*NSF voorbeeldproject 'Chronisch zieken en sportief bewegen', via de ontwill<eling

van richtlijnen, het uitbrengen van een boek/brochure en het bereiken van consensus op dit

terrein.

GEHANDICAPTEN

37. Onderzoek naar belenwneringen van sportdeelname

Het is wenselijk om na te gaan welke anatomische, fysiologische en psychologische belemmeringen

er bestaan voor gehandicapten om lichamelift actief te zijn.

38. Stimuleren van sport- en bewegingsdeelnamc

Er is behoefte aan een toenane van de lichameliSke activiteit en sportdeelname van gehandicapten.

39. Realiseren vail een overzicht van het aanbod aan sport-tbewegingsactiviteiten

Er is nog geen landeli.yk overzicht van het aanbod aan bewegingsmogelijkheden voor

gehandicapten. Idealiter dient de gehandicaptensport opgenomen te worden in het BIS, mocht dat

evenwel niet gerealiseerd worden, dan dient er een alternatief gevonden te woÍden.

40. Realiseren vctn een overzicht van geschilae accomodaties

Een overzicht van sportaccommodaties die geschilct zijn voor sportactiviteiten van gehandicapten is

gewenst.
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BULAGE 2

Definities en begripsomschrijvingen
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Definities en begripsomschrijvingen

Li c hame lij ke ac tiv it e it

In de meest letterlijke zin omvat lichamelijke activiteit elke houding of beweging die door

skeletspieren wordt geproduceerd (Bijnen, 1991). Lichamelijk activiteit betreft bewegingen of

houdingen die door skeletspieren worden geproduceerd. Het onderscheid met de begrippen

'inspanning', 'exercise' en 'training' is dat ze subcategorieën van lichamelijke activiteit zijn (Van

Hell & De Kleijn-de Vrankrijker, L994).

Mobiliteit

Mobiliteit geeft de mate van beweeglijkheid aan en dit kan op vele manieren worden uitgewerkt.

Beweeglijkheid van een afzonderlijk gewricht (lichamelijk niveau), het gaan staan of zitten (niveau

van persoon), verkeersdeelname (sociaal niveau) (Van Hell & De Kleijn-de Vrankrijkea 1994).

Mobiliteit is het vennogen van een persoon om zich effectief in zijn omgeving te kunnen

verplaatsen (Van Hell & De Kleijn-de Vrankrijker, 1994).

In het kader van dit rapport wordt het begnp mobiliteit geoperationaliseerd als "de externe

voortbe'lveging c.q. verplaatsing met behulp van de eigen spierkracht (b.v. wandelen, fietsen,

tuinieren e.d.)".

Sport

Sport is een lichamelijke activiteit die al dan niet in gereglementeerde vorm spelend wordt

uitgevoerd en waarbij aan de prestatie bijzondere waarde wordt gehecht. Hierbij kan men

onderscheid maken tussen a. wedstrijdsport, waarbij de klemtoon ligt op de prestatie in

wedstrijdverband, b. de recreatiesport, die veel minder prestatiegericht is, en c. sportieve recreatie,

die voornamelijk beoefend wordt voor de ontspanning, de sociale contacten, en om gezondheids

redenen (Pannier et al., 1988). d. aangepaste (wedstrijd) sport.

De vier vorÍnen van sport worden als volgt onderscheiden (NSG, 1995; Cremers en Goedhart,

1995):

Ad a. wedstrijdsport, gekenmerkt door:

-regelgeving volgens (inter)nationale sportbonden

-streng toezicht op naleving regels

-wedijver

-limieten c.q. deelname criteria

-homogene groepen, deelname naar spor0riveau.
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Ad b. recreatie sport, gekenmerkt door:

-prestatie minder belangrijk

-regels worden tijdens spel verzonnen er/of Íumgepast

-geen toezicht op naleving regels

-vrije deelname

-vrije organisatie

-heterogene groepen.

Ad c. Sportieve recreatie, gekenmerkt door:

-geen prestatiemeting of vergelijking

-plezier staat voorop

-incidentele deelname

-geen toezicht op naleving regels

-individuele deelname of heterogene groepen

-zelforganisatie.

Ad. d. Aangepaste (wedstrijd) sport, gekenmerkt door:

-uniforme muur aangepaste regelgeving

-toezicht op naleving regels

-zo goed mogelijk presteren, prestatievergeltjking

-wedijver en spelplezier gaan hand in hand

-zoveel mogelijk homogene groepen

-criteria voor deelname.

In het kader van dit rapport wordt gesproken over reguliere sport wanneer we het hebben over

sport binnen gereglementeerde kaders: er wordt gesport volgens vastgestelde regels (in tegenstelling

tot wandelen, recreatief fietsen, e.d. ongeorganiseerde bewegingsvorrnen, zonder vaste regels).

Ouderen

Inwoners van Nederland van 55 jaar en ouder (WVC, 1990).

De categorie ouderen kan worden ingedeeld in leeftijdscategorieën: bijv. 55-64 iaar, 65-74 jaar,75

jaar en ouder; of naar mate van gezondheid: gezonde ouderen versus kwetsbare ouderen.
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Gehandicapten

Een algemeen aanvaarde classificatie op het gebied van gehandicapten en chronisch zieken is de

International Classification of Impairments (stoornis), Disabilities (beperking) and Handicaps

(handicap) (ICIDH) van de V/HO. De ICIDH is ontwikkeld omdat het begrip ziekte niet voldoende

bleek om iemands actuele gezondheidsproblematiek met inbegrip van de maatschappelijke impli-

caties ervan te beschrijven.

Een stoornis is een afwrjking van een psychologische, fysiologische of anatomische structuur of

functie (afwijking op orgaan niveau); voorbeeld: stoornis in de spierhrnctie.

Een beperking is iedere vermindering of afwezigheid van de mogelijkheid tot een voor de mens

normale activiteit, zowel wat betreft de wijze als reikwijdte van de uitvoering (gevolg op

persoonsniveau); voorbeeld: moeite met lopen.

Bij de vertaling van de ICIDH in het Nederlands heeft men gekozen voor de term gehandicapten

als algemene aanduiding van personen die te kampen hebben met beperkingen en/of handicaps als

gevolg van een stoornis (Nationale Raad voor de Volksgezondheid, I99l).

Chronisch zieken

Aandoening zonder uitzicht op volledig herstel, met een gemiddeld lange ziekteduur

(Ministerie van WVC, 1991).

Er is sprake van een grote mate van overlap tussen gehandicapten en mensen met een chronische

ziekte. Het verschil btijkt vooral uit de onderstaande definities van chronische ziekten:

(1) Chronische ziekten worden gekenmerkt door de onomkeerbaarheid van de ziekte; er is geen

uitzicht op volledig herstel. Dit betekent dat chronisch zieken te maken krijgen met langdurige

beperkingen die de kwaliteit van het leven beïnvloeden. Tevens veroorzaken zlj een langdurig

beslag op de gezondheidszorg (Uijtdewilligen, 1995).

(2) Een ziekte die (veelal) klachten veroorzaakt met een min of meer blijvend karakter en die

vanwege de emst in behandelend enlof anticiperend (preventief) opzicht een blijvend beslag

verooruaakt op de gezondheidszorg (Driessen, 1989).

(2) Een ziekte die (veelal) klachten veroorzaakÍ met een min of meer blijvend karakter en die

vanwege de emst in behandelend en/of anticiperend (preventief) opzicht een blijvend beslag

veroorzaakt op de gezondheidszorg (Driessen, 1989).
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BULAGE 3

Lijst met afkortingen
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Lijst met afkortingen

ACSM American College of Sports Medicine

ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

ALO Akademie voor Lichamelijke Opvoeding

AVN Landelijk samenwerkingsverband van de AIrIW.B, WV'en en Nederlandse Toeristen

Bond (NTB)

BIS Bewegings Informatie Systeem

BMI Body mass index

BRES Dienst voor Beweging, Recreatie en Spel

CARA Chronische Aspecifieke Rispiratoire Aandoeningen (o.a. astma, longemfyseem)

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CHZ Coronaire hartziekten

CIOS Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportinstructeurs

CLOIS Clustering Landelijke Organisatorische Infrastructuur

CVA Cerebrovasculair accident (beroerte)

FES Nationale Vereniging Fibromyalgie Eendracht Sterk

GSN Gezondheids Service Nederland

HDL Huishoudelijke activiteiten in het dagelijkse leven

HDL- Highdensity lipoprotein-cholesterol

cholesterol

HIB Stichting Hart in Beweging

IOS Interprovinciaal Overleg Sport

ISG Interdepartementale Stuurgroep Gehandicapten

LOSB LandelijkeOrganisatieSport-enBewegingsstimulering

LSZ Landelijk Steunpunt Zelfverdediging

KNAU Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie

KNAW KoninklijkeNederlandse Akademie voorWetenschappen

KNGV KoninklijkNederlandsGymnastiekVerbond

KNLTB Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

MBvO Meer Bewegen voor Ouderen

ME Chronische vermoeidheidssyndroom

MET Metabolic equivalent (1 MET= de verbruikte hoeveelheid zuurstof in rust, ongeveer

3,5 ml/kg/min)
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NBB Nederlandse Badminton Bond

NCCZ Nationale Commissie Chronisch Zieken

NEBAS Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten

NIB Bewegingsstimuleringscampagne "Nederland in Beweging"

MDDM Niet insuline afhankelijke diabetes mellitus (ouderdoms diabetes)

NIGZ Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (voorheen het

Landelijk Centnrm GVO)

NISG Nederlands Instituut voor Sport en Gezondheid, per 1 januari 1996 heet dit NOCNSF

sector Sport en Gezondheid

NOD Nederlandse Onderzoek Databank

NPI Nederlands Paramedisch Instituut (voorheen Stichting Wetenschap en Scholing

Fysiotherapie (SWSF))

NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité Nederlandse Sportfederatie, de koepel voor de

georganiseerde sport in Nederland

NSG Nederlandse sportbond voor mensen met een verstandelijke handicap

NVFS Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg

PHLS Project Herstructurering Landelijke Sportstimulering

PSBG Provinciaal Steunpunt Bewegingsactiviteiten Gezondheidszorg

RM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

RR Relatieve Risico

SEO Stichting Economisch Onderzoek (aan de Universiteit van Amsterdam)

SMA Sportmedisch adviescentrum

SPZ Sportblessures Preventie en Zorg

SSS Stichting Spel en Sport

SWIDOC Sociaalwetenschappelijk Informatie en Documentatie Centnrm

SVO Sport voor Ouderen

SWOV StichtingWetenschappelijkOnderzoekVerkeersveiligheid

TNO-PG TNO Preventie en Gezondheid

VOr-max Maximalezuurstofopnamevermogen

VRIN Vereniging Revalidatie Instellingen Nederland

V & W Ministerie van Verkeer en'Waterstaat

\rWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WOCZ WerkverbandOrganisatiesChronischZieken
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BULAGE 4

Organisaties in het veld met hun verantwoorddikheden



TNO rapport

PG 96.041 t68



TNO rapport

PG 96.041 169

Organisaties in het veld met hun verantwoordelijkheden

Landeliik: uitvoering (para)
medische
zoÍg

preventie stimulering onderzoek/
ontwikkeling

vws

NOC*NSF

ros

sportbonden
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Fit!Vak
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Federatie SMA

HIB

Hartstichting

Astma Fonds
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LOSB

BRES
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regionaal uitvoering (para)
medische
zorg

stimulering onderzoek/
ontwikkeling

preventie

provinciale
sportraad

provinciale
consulenten

SMA

provinciaal
steunpunt:
b.v. Symbiose

lokaal: uitvoering (para)
medische
zorg

stimulering onderzoek/
ontwikkeling

preventie

gemeente *

GGD

ziekenhuis *

sportvereniging *

fitnesscentrum *

zwembad *

praktijk
fysiotherapie

ouderen bonden 'k
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BULAGE 5

Overzicht organisaties en wijze van benadering
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Overzicht organisaties en wijze van benadering

Hieronder wordt per instelling aangegeven op welke wijze ze zijn benaderd.

Jaarverslagen en beleidsplannen werden opgevraagd van:

- BRES

- Federatie van SMA

- LOSB

- LSZ

- Nederlandse Hartstichting

- Nederlands Paramedisch Instinrut

- NIGZ

- 12 provinciale sportraden (in samenwerking en overleg met het IOS)

- Regionale Coördinatie Centra Revalidatie (Groningen, Leiden, Hoensbroek)

- Research voor Beleid

- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

- Sportbonden (in overleg met NOC*NSF en het IOS):

o.a. KNLTB, NTB, KNHB, KNGB

- Stichting AVN samenwerking van AN'WBA/VV/NBT

- Stichting Consument en Veiligheid

- Stichting Economisch Onderzoek

- Stichting Spel en Sport

- Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Er is een wetenschappelijk jaarverslag en een overzicht van scripties en sta.geverslagen telefonisch

opgevraagd bij bibliotheken van:

- Erasmus Universiteit

- Katholieke Universiteit Brabant (KUB)/Instituut voor sociaalwetenschappelijk Onderzoek (M)
- Katholieke Universiteit Nijmegen (K[IN)

- Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW)

- Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

- Rijksuniversiteit Limburg (RIJL)

- Rijksuniversiteit Ufrecht (RUU)

- VU Amsterdam, Faculteit Bewegingswetenschapen/EMGO
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(W etens clwppelijk) j aartt ers lag is aang evraag d van :

- Het Roessingh

- Instituut voor Revalidatie Vraagstukken (IRV)

- Roeivalidatie

- Stichting Bewegen en Gezondheid

De volgende instellingen Tijn persoonlijk beruderd (inclusief contactpersoon)

- Fibromyalgie Eendracht Sterk (FES)Ailerkgroep Bewegen FES: mew A. van Dijk

- Fitlvalc mw drs G. Kuijer

- Interprovinciaal Overleg Sporc dhr Th. v/d Rijt

- Landelijke Stichting MBvO: dhr G. Kroes

- Nederlands Astma Fonds: mevr M. Duijm

- Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS): mevr'W. Baken

- Nederlandse sportbond voor mensen met een verstandelijke handicap (NSG): dhr F. Bastiaanse

- Nederlandse Vereniging Fysiotherapie Sportgezondheidszorg (NVFS): mevr L. Dekker-Baklser

- NOC*NSF, sector SpoÍ en Gezondheid, mevr E. van Kernebeek, dhr B. Coumans

- NOC*NSF, sector Sportonhrikkeling mevr E. Muntendam

- Stichting Hart in Beweging: mevr J. Streekstra

- Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV): dhr P. 'Wouters

- Symbiose: dbr E. Thijssen

De bibliotheken van de onderstaande instellingen zijn bezocht:

- Nederlands Instituut voor Gerontologie

- Sportbibliotheek

- VU Amsterdam
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BULAGE 6

Aanbevelingen voor voldoende bewegen en de FTIWUZER
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Aanbevelingen voor voldoende bewegen

Het huidige advies met betrekking tot de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging ter bevordering

van de gezondheidstoestand luidt aldus (Council of Europe, 1995; Pate et al., 1995; WHO/FIMS,

1995):

"Iedere volwassene (inclusief Sí-plusser) dient in totaal minimaal 30 minuten middelzwaar

lichamelijk actief te zijn op de meeste, bij voorkeur alle, dagen van de week"

Tot voor kort werd aangenomen dat met name bewegingsvormen met een hoge intensiteit een

gezondheidseffect bewerkstelligen. Een verbetering van de fitheid wordt dan beschouwd als

voorwaarde voor een gezondheidswinst en deze zou pas worden bereikt bij iichamelijke activiteit

met een hoge intensiteit. Het huidige inzicht is dat de mate van intensiteit noodzakelijk voor een

verbetering van de fitheid niet per se noodzakelijk is voor de verbetering van de

gezondheidstoestand.

Voor de bevordering van de gezondheid wordt geadviseerd om tenminste 200 kilocalorieën per dag

te verbruiken boven het energieverbruik in een 'rust' situatie (zitten, staan, uitvoeren van bureau-

werkzaamheden e.d.). Dit wordt bereikt door het uitvoeren van middelzware lichamelijke activiteit.

Middelzware lichamelijke activiteit wordt gedefinieerd als: 3 tot 6 METS of 4 tot 7 kcal per

minuut. Deze intensiteit bereikt men tijdens een stevige wandeling.

Het lijkt niet uit te maken of men de activiteiten in één keer uitvoert dan wel verdeelt over de hele

dag. Een dergelijk additioneel energieverbruik kan men realiseren door bijvoorbeeld dagelijks

gedurende 30 minuten te wandelen met een snelheid van ongeveer vijf kilometer per uur. Maar

regelmatig gebruik van de trap of de fiets helpt ook de benodigde hoeveelheid energie te

verbruiken (Pate, 1995; Van Mechelen, 1996).
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In de FÏT'WIJZER van de Nederlandse Hartstichting (ontwikkeld in samenwerking met NOC*NSF
sector Sport en Gezondheid, het toenmalige MSGZ) wordt van een groot aantal bewegingsvorrnen
de intensiteit weergegeven. Hieronder wordt daarvan een overzicht gegeven.

bewegingsvorm snelheid, duur energieverbruik

Lopen
- wandelen
- joggen
- Iooppas
- hardlopen
Fietsen
- boodschappen doen
- woon-werk
- toertocht
- racefiets
Roeien
- peddelen
- toertocht
- stevig
- wedstrijd
Zwemmen
- spelen
- rustig
- fors
- wedstrijd
Schaatsen
- rustig
- pittig
- toertocht
- wedstrijd
Overige sporten
- bowlen
- tafeltennis
- kanoën
- paardrijden
- tennis
- basketbal
- squash
- skiën
Overise activiteiten
- tuinieren
- rÍImenwassen
- dansen
- traplopen
- spitten
- schilderen
- houthakken

3 km,/uur, 60 minuten
6 km./uur, 45 minuten
12 km/uur, 24 minuten
18 km/uur, 24 minuten

10 km/uur, 20 minuten
15 km/uur, 30 minuten
30 km/uur, 21 minuten
40 km/uur, 24 minuten

3 l«n/uur, 30 minuten
5 km/uur, 35 minuten
12 km/uur, 28 minuten
20 km/uur, 15 minuten

I km/uur, 15 minuten
2 km,/uur, 24 minuten
3 km/uur, 26 minuten
4 km/uur, 15 minuten

12 km/uur, 11 minuten
15 km/uur, 15 minuten
20 km/uur, 20 minuten
35 km/uur, 16 minuten

40 minuten
20 minuten
6,5 km./uur, 40 minuten
30 minuten
30 minuten
30 minuten
20 minuten
30 minuten

allerhande, 20 minuten
20 minuten
20 minuten
tempo, 8 minuten
20 minuten
60 minuten
30 minuten

100 kcal
200 kcal
300 kcal
400 kcal

100 kcal
200 kcal
300 kcal
400 kcal

100 kcal
200 kacl
300 kcal
400 kcal

100 kcal
200 kcal
300 kcal
400 kcal

100 kcal
200 kcal
300 kcal
400 kcal

100 kcal
100 kcal
200 kcal
200 kcal
200 kcal
300 kcal
300 kcal
300 kcal

100 kcal
100 kcal
100 kcal
100 kcal
200 kcal
300 kcal
300 kcal



Reprografie:

Projectnummer:

TNO-PG

40061


