
Bewegen	en	gezondheid	





(poten'ële)	
belangenverstrengeling	

Geen	

Voor	bijeenkomst	mogelijk	
relevante	rela'es	met	
bedrijven	

Geen	

•  Sponsoring	of	
onderzoeksgeld	

•  Honorarium	of	andere	
(financiële)	vergoeding	

•  Aandeelhouder	
•  Andere	rela'e,	namelijk	…	
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Disclosure	belangen	spreker	
	



Sporten	of	toch	maar	niet?	
		



Stellingen	
	
	
1		op	de	vijf	artsen	voldoet	aan	de	beweegnorm	
	
	
Nederlanders	bewegen	het	meest	van	de	Europeanen	maar	ze	zitten		
ook	het	meest	

	
Een	nieuwe	gewoonte	inbouwen	in	je	leven	kost	ongeveer	66	dagen		
	
	
	
	In	10	minuten	wandelt	men	ongeveer	1000	stappen	
	





Score:                                
Uitmuntend 
 
Erg goed 
 
Boven gemiddeld 
 
Gemiddeld 
 
Onder gemiddeld 
 
Slecht 
 
Erg slecht 
 
	

 
Plank challenge 

> 6 minutes 
 
4-6 minutes 
 
2-4 minutes 
 
1-2 minutes 
 
30-60 seconds 
 
15-30 seconds 
 
< 15 seconds 
	

Hoe	sterk	bent	U?	

www.meetinstrumentenzorg.nl					



De Leefstijlmonitor levert dé kerncijfers 
over leefstijl in Nederland. In de 
Leefstijlmonitor werken partijen samen 
die zich bezig houden met leefstijl. De 
Leefstijlmonitor is opgezet in opdracht 
van 
VWS en wordt gecoördineerd door het 
RIVM. 
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2017 
 
 
56,5 % van de Nederlanders sport wekelijks 
 
 
 
65 % van de kinderen  ( 4-11 jaar)  sport wekelijks 
 
 
 
 
Hoogopgeleiden sporten 2 keer zoveel wekelijks 
 
 



Definitie Beweegrichtlijnen 
 
 
 
De Gezondheidsraad publiceerde in 
augustus 2017 het adviesrapport 
‘Beweegrichtlijnen 2017 
 
 
 In november 2017 zijn de 
beweegrichtlijnen die in dit rapport zijn 
onderbouwd aangenomen door de 
Minister van Volksgezondheid Welzijn 
en Zorg.	





https://youtu.be/
YPL7_zsTTBU		
	



	
Een	42-jarige	HR-manager	wandelt	iedere	werkdag	een	
half	uur	tijdens	zijn	lunchpauze	
		
Met	een	gemiddelde	snelheid	van	6	kilometer	per	uur		
	
Stevig	wandelen:		MET-waarde	van	4,3.		
Hij	weegt	78	kilo	
	
	
Dat	is	in	totaal	177	kcal	



Nederland en Europa 
 
 
 
 
We bewegen het meest! 
 
 
 
 







We bewegen het meest van alle Europeanen, 
 maar we zitten ook het meest! 





Het risico van zitten op ziekten en overlijden is 
onafhankelijk van bewegen in de vrije tijd. 

 
 

 Alleen matig intensief bewegen  (dagelijks 60-75 min) 
werkt preventief, maar is voor de meeste mensen niet 

haalbaar 
 
 
 

Daarom is het van belang om het zitten zelf te 
verminderen. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=351&v=cW1Q9GQ3aZ8		

	
Lancet	2016;	388:	1302–10		
Published	Online	July	27,	2016	http://dx.doi.org/10.1016/	S0140-6736(16)30370-1		
	



Enige nuancering is nodig…. 

Bewegen heeft  duidelijke gezondheids effecten…	





OriginalInvestigation | Cardiology 
Association of Cardiorespiratory Fitness With 
Long-term Mortality  
Among Adults Undergoing Exercise Treadmill 
Testing  
Kyle Mandsager, MD; Serge Harb, MD; Paul 
Cremer, MD; Dermot Phelan, MD, PhD; 
Steven E. Nissen, MD; Wael Jaber, MD  

JAMA okt 2018 

 
Cardiorespiratoryfitness is inversely associated with long term 

mortality with no observed upper limit of benefit 
 
 

Extremely aerobic fitness was associaited with the greatest 
survival and was associated with benefit in older patients and 

those with hypertension 

		



5 motorische basisvaardigheden die ons fysieke prestatie 
vermogen bepalen: 

 
Uithoudingsvermogen 

Kracht 
Snelheid 

Techniek & coördinatie 
lenigheid 

 
 
 

Door deze 5 aspecten te beoefenen, gaat je fysieke en daarnaast je mentale 
prestatievermogen vooruit 

Veel sporten pakken 1 of meerdere aspecten. Hoe gevarieerder, hoe beter. 
	



(blessure)consulten	
	
	Preventieve	sportmedische	onderzoeken	
	
Inspanningstesten	en	advisering	t.a.v.	sportbeoefening		
	
	Sportmedische	begeleiding	van	teams	en	individuele	sporters		
	
Testen	en	revalideren	van	mensen	met	een	chronische	aandoening,	zoals	
bij	hart-	long-	of	oncologische	revalidatie	
	
	
>>>>>																Adviezen	over	trainingsschema's.	

Sportarts,	een	apart	specialisme	



	

Per 1 januari 2016 
 Basisverzekering 
*  Consult sportarts: klachten tijdens het sporten/bewegen.  
 blessure aan spieren of gewrichten zijn, maar ook 
duizeligheid, pijn op de borst of een ongewone vermoeidheid. 

*  Revalidatie bij een chronische aandoening. 
 
 
 Aanvullende verzekering 
*  Sportmedische onderzoeken, ( sportkeuring) 

*  Verplichte sportkeuring door een sportbond. 

vergoeding	



Inspanningsonderzoek	
met	

Spiro-ergometrie	



Inspanningstest	met	
ademgasanalyse	
Gestandardiseerd	protocol	
*  Oplopend	tot	maximale	

inspanning	
*  ~10-15	min	

	
Wat	meten	we?	
*  Spirometrie	
*  Volumina	
*  O2	en	CO2	concentratie	

*  ECG	
*  Pulse	oximeter	of	arteriële	

bloedgassen	
*  Bloeddruk	
*  Borg	schaal	

Wat	is	spiro-ergometrie?		
(Cardio	pulmonary	exercise	testing	=	CPET)	



*  Ventilatie	/	gasuitwisseling	
*  Obstructief	(astma,	copd,	hoge	luchtweg)	
*  Restrictief	
*  Hyperventilatie	

	
*  Circulatie		
*  Cardiaal	
*  Vaatlijden	
*  Pulmonale	hypertensie	

*  Spieren	
*  Ongetraindheid	
*  Spierziekte	/	Mitochondriale	ziekte	

DD	Dyspnoe	bij	inspanning	
zeer	uitgebreid	





Healthy	population	



After	cancer	treatment	



Patiënten	na	een	chemo	behandeling	voor	borstkanker	
hebben	een	lagere	VO2	max	dan	de	gezonde	controle	

groep	

Dat	betekent	dat	zij	matig	inspannende	activiteiten	als	
hoog	inspannend	kunnen	ervaren.	

Boodschap	



	
https://www.sportzorg.nl/chronische-aandoeningen  
 
www.onconet.nu 
 
 

Sporten	met	een	(chronische)	ziekte	



Effectiveness of intervention on physical activity of children: 
systematic review and meta-analysis of controlled trials with 

objectively measured outcomes (BMJ 2012) 
Meta analyse van 30 bewegingsinterventies bij kinderen 

Conclusie: kinderen zijn gemiddeld 4 minuten 
meer gaan lopen of rennen op een dag. 

Discussie: wat zegt dit over interventies ook op voeding, sport en andere 
leefstijlaspecten? 	

Landelijke initiatieven: zinloos? 



Hoe houden we het vol? 
 
 
 
Motivatie? 
 
 
 
 
Gedragsverandering: gemiddeld 66 
dagen! 



Take home messages 

Sporten mag, bewegen moet 
 
Use it or lose it 
 
Never skip a free work-out 
 
Doe alles met aandacht 
 
Winnen doe je in je slaap 
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