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FUNCTIONELE TRAINING OUDEREN
LANGER ZELFSTANDIG DOOR PREVENTIEVE TRAINING

OUDEREN ACTIEF: TRAINING

Veel ouderen krijgen moeite met dagelijkse activiteiten zoals traplopen, 
opstaan uit een stoel of boodschappen doen. Dit beïnvloedt hun  
zelfredzaamheid en sociale leven. Bewegen is een goed middel om deze 
problemen te voorkomen. TNO heeft een beweegprogramma ontwikkeld 
dat in die behoefte voorziet: Functionele Training Ouderen. 

LANGER ZELFSTANDIG BLIJVEN
Het uiteindelijke doel van Functionele Training Ouderen is dat ouderen langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen. Dat is de wens van ouderen zelf, en leidt daarnaast tot besparingen 
van (maatschappelijke) kosten. 

De aanpak is preventief en gaat uit van wat ouderen nog kunnen. Alledaagse activiteiten 
worden getraind onder zo realistisch mogelijke omstandigheden. In het begin worden 
eenvoudige oefeningen gedaan, dit wordt opgebouwd naar steeds complexer en 
inspannender oefeningen. 

MÉÉR BEWEGEN VOOR OUDEREN
TNO integreert het gedachtengoed van Functionele Training Ouderen in bestaande 
activiteiten in diverse settings. Zo zijn er naast fysiotherapeuten en oefentherapeuten nu 
ook docenten ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ geschoold in Functionele Training Ouderen. 
Met zorginstellingen wordt gewerkt aan het stimuleren van het dagelijks activiteiten van 

ouderen. Dat vraagt om een omslag 
bij ouderen, maar zeker ook bij het 
verplegend en verzorgend personeel. 

INNOVATIEVE AANPAKKEN
TNO werkt daarnaast aan heel 
concrete innovatieve middelen om 
anderen actief te laten zijn en blijven, 
zoals serious games. 

“Eenvoudige activiteiten zoals 
weer traplopen of in de buurt een 
lichte boodschap doen, worden 
steeds complexer getraind, zodat 
iemand uiteindelijk weer met een 
tas boodschappen de trap op 
gaat.”



FUNCTIONELE TRAINING OUDEREN: DE AANPAK

KERNCOMPONENTEN VAN 
FUNCTIONELE TRAINING OUDEREN

1.  Trainen van persoonlijk relevante 
activiteiten.

2.  Grote mate van variatie en 
complexiteit in trainen: relevant 
voor het dagelijkse leven.

3.  Intensief trainen, zodat er reserve 
is om tegenslagen op te vangen.

4.  Trainen onder reële omgevings-
omstandigheden: alle lichaams-
systemen moeten samenwerken, 
dus bewegen, denken, doen èn 
reageren tegelijkertijd.

5.  Actieve leefstijl bevorderen.
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DOELGROEPEN
Functionele Training Ouderen is gericht op 
zelfstandig wonende ouderen (mannen en 
vrouwen van circa 70 jaar en ouder), die 
merken dat het uitvoeren van sommige 
dagelijkse activiteiten moeilijker wordt. 

DE AANPAK
Functionele Training Ouderen is een 
trainingsprogramma van 12 weken, 
bestaande uit minimaal twee trainings-
sessies van 1 uur per week. Afhankelijk 
van het functioneren van de ouderen wordt 
het programma aangeboden in een groep 
van 6 tot 8 deelnemers, individueel aan 
huis of als onderdeel van seniorensport. 
Een speciaal geschoolde fysio- of oefenthe-
rapeut of sportleider zorgt voor een 
gedegen opbouw en begeleiding. 

AANSLUITEN BIJ LEEFWERELD OUDERE
Functionele Training Ouderen sluit specifiek 
aan bij de leefwereld van de oudere. 
Ouderen kiezen de drie voor hen belangrijk-

onder allerlei omstandigheden en behou-
den of vergroten zij hun zelfredzaamheid.

EIGEN REGIE
De bij de training opgebouwde reserves 
helpen bij het opvangen van lastige 
situaties (bijv. ziekte) en geven de ouderen 
meer zelfvertrouwen. Dit is van groot 
belang omdat ouderen zo zelf de regie 
houden en mee kunnen blijven doen in de 
maatschappij.

WIE WERKEN SAMEN?
TNO werkt samen met partners aan 
verschillende initiatieven om Functionele 
Training Ouderen verder toe te passen. 
Zo ontwikkelt TNO in de Leidse Proeftuin 
Zorg & Welzijn met de Hogeschool Leiden, 
een aantal fysio- en oefentherapeuten en 
ouderen zelf een aanpak om veel meer 
70-plussers te verleiden deel te nemen aan 
het beweegprogramma. 

ste dagelijkse activiteiten en trainen deze 
middels een programma op maat. Zo 
bouwen ze ruim voldoende conditie op voor 
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 



EVIDENCE: DE STAND VAN ZAKEN

Functionele Training Ouderen is sinds 
2005 ontwikkeld, getest in de praktijk 
en op basis van deze resultaten weer 
doorontwikkeld. Dat leverde inzichten 
op in de haalbaarheid, implementatie 
en effectiviteit van het programma.

HAALBAARHEID
De meeste deelnemende therapeuten 
lukte het om één of meerdere groepen 
ouderen te werven. Ouderen waren erg 
enthousiast, met name over de door 
hen ervaren vooruitgang.

IMPLEMENTATIE
De belangrijkste belemmerende en 
bevorderende factoren voor een goede 
implementatie van Functionele Training 
Ouderen zijn gevonden. Het programma 
is op basis hiervan doorontwikkeld.

EFFECTEN
Uit onderzoek naar het oorspronkelijke 
programma is gebleken dat Functionele 
Training Ouderen leidde tot 
verbeteringen in het dagelijks
functioneren (De Vreede et al, 2005). 

Ook de aangepaste versie liet positieve 
effecten zien: het fysiek functioneren 
van de ouderen verbeterde (Fleuren et 
al, 2015).
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FUNCTIONELE TRAINING OUDEREN: EVIDENCE 

EFFECTIVITEIT

Onderzoeksvraag                             
Hoe kan functionele training voor 
groepen in de praktijk het beste 

worden aangeboden?

Onderzoeksvraag                           
Wat is het effect van individueel 

functioneel trainen in de 
thuissituatie op zelfredzaamheid van 

kwetsbare 75+ ouderen?

IMPLEMENTATIE

IMPACT
De impact van een aanpak als Functionele 
Training Ouderen hangt grofweg af van 
twee elementen: 

1. Is de methodiek effectief?
2. Wordt de methodiek goed uitgevoerd? 

TNO onderzoekt dit in effect- en 
implementatiestudies. De belangrijkste 
onderzoeksvragen en resultaten worden 
hier weergegeven.

LOPEND ONDERZOEK
De positieve resultaten van Functionele 
Training Ouderen tot nu toe vormen 
voldoende basis voor vervolgonderzoek.  

 − Bij specifieke doelgroepen: het effect 
van functionele training bij kwetsbare 
75-plussers.

 − Verder uitrollen: wat is er nodig voor 
landelijke implementatie van de 
doorontwikkelde beweegprogramma’s bij 
fysio- en oefentherapeuten en bij 
sportleiders? Via 17 eerstelijns praktijken zijn 124 

kwetsbare ouderen getraind met 
Functionele Training Ouderen in 20 
groepen. Na 12 weken training werden 
significante verbeteringen aangetoond in 
persoonlijk relevante activiteiten, loopsnel-
heid en op-sta tijd.

Landelijke scholing en uitrol wordt gepland.

In co-creatie-teams geven therapeuten en 
de beoogde eindgebruikers (ouderen 70+) 
samen vorm aan het gehele innovatie-
proces van ontwerpen, implementeren en 
onderzoeken. Het doel is om te komen tot 
een duurzaam en attractief lokaal aanbod 
van Functionele Training Ouderen.

De resultaten worden verwacht in 2016. 

EFFECTIVITEIT
Is Functionele Training Ouderen 

werkzaam in een onderzoekssetting? 

IMPLEMENTATIE
Welke factoren bevorderen of belemmeren 

een goede uitvoering van Functionele Training Ouderen?

IMPACT: RESULTATEN IN DE PRAKTIJK
Leidt Functionele Training Ouderen
tot langer zelfstandig functioneren?



GEZOND LEVEN
TNO initieert technologische en sociale 
innovatie voor een gezonde inrichting van 
ons leven en voor een vitale samenleving.

TNO ontwikkelt, implementeert en 
onderzoekt Functionele Training Ouderen in 
nauwe samenwerking met haar partners.

Bezoekadres TNO
Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

Contactpersoon:  
Dr. P. (Petra) Siemonsma
T 06 117 83 106
E petra.siemonsma@tno.nl

TNO.NL
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Figuur 4. Heatmap van de bezettingsgraad op een middelbare school.

TNO werkt continu aan doorontwikkeling 
van Functionele Training Ouderen. Zo wordt 
de aanpak op maat gemaakt voor speci-
fieke doelgroepen, intermediairen of 
settings en wordt de evidence continu 
aangevuld en uitgebreid. 

In 2015 worden hiertoe een aantal 
concrete projecten uitgevoerd: 

 − KennisNetwerk Ouderen en Preventie: 
onderzoek naar de duurzame toepassing 
van Functionele Training Ouderen als 
preventieve interventie in de wijk. Met 
Hogeschool Leiden, fysio- en 
oefentherapeuten.

 − E-learning om verzorgenden te stimule-
ren alledaagse activiteiten beweegvrien-
delijk aan te bieden voor ouderen in 
kleinschalige woonvormen.

 − Organisatie brede beweegstimulering in 
de intramurale zorg. Met Libertas Leiden.

 − Functionele Training Ouderen voor 
mantelzorgers van mensen met demen-
tie: VITADEM studie.

 − Landelijke invoering Functionele Training 
Ouderen in Meer Bewegen voor Ouderen.

Functionele Training Ouderen is een 
kortdurende, preventieve interventie die 
kan leiden tot een uitstel of vermindering 
van de zorgvraag. 

TNO ontwikkelt en implementeert beweeg-
interventies voor ouderen samen met 
partners. Hierbij is zowel aandacht voor 
gedegen inhoudelijke kennis als voor 
organisatorische veranderingen die nodig 
zijn in de omgeving van ouderen: wijk, 
buurt of thuis, of in een sport- of zorgset-
ting. De aanpak is dus zowel in weten-
schappelijke als in praktische zin goed 
doordacht en onderbouwd.

Daarom is Functionele Training Ouderen 
aangemeld als Effectieve en Goed 
onderbouwde interventie bij het Loket 
Gezond Leven van het RIVM.

DOORONTWIKKELING ONDERSCHEIDEND
VERMOGEN


