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Implementatie

Bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leef-
stijl, maar meer dan de helft van alle Nederlanders (56%) 
beweegt onvoldoende. Een inactieve leefstijl verhoogt het 
risico op een chronische aandoening en daarmee de kosten 
van de gezondheidszorg. Verschillende NHG-Standaarden 
noemen een beweegadvies als onderdeel van de behande-
ling [tabel]. Huisartsen erkennen het belang en voelen zich 
verantwoordelijk voor het geven van beweegadvies. Gebrek 
aan tijd is de belangrijkste barrière om niet vaker bewee-
gadvies te geven. Een stappenteller samen met specifiek 
gestelde doelen kan inzicht geven in de fysieke activiteit van 
de patiënt en monitoren of het beweegadvies wordt opge-
volgd.

Bewegen (fysieke activiteit) vormt een belangrijk onderdeel 
van een gezonde leefstijl. Geschat wordt dat fysieke inac-
tiviteit de oorzaak is van 6-10% van de niet-overdraagbare 
ziektes, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en borst- en 
darmkanker. Zelfs 9% van de vroegtijdige sterfgevallen wordt 
veroorzaakt door inactiviteit.1 Daarnaast veroorzaakt inactivi-
teit een grote ziektelast. In Nederland wordt 3,5% van de totale 
ziektelast veroorzaakt door te weinig bewegen.2 Naast een pre-
ventieve werking heeft fysieke activiteit ook een therapeuti-
sche werking. Aangetoond is dat fysieke activiteit een positief 
effect heeft op allerlei chronische aandoeningen, zoals diabetes 
type 2 en cardiovasculaire aandoeningen, verschillende typen 
kanker, dementie en verschillende psychische ziekten, zoals 
depressie.1,3-5
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Een stappenteller is een eenvoudig toe te passen interventie die de fysieke activiteit doet toenemen. Foto: iStock
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De Nederlande Beweegrichtlijn geeft aan dat iemand minstens 
150 minuten per week matig intensief zou moeten bewegen 
en tweemaal per week spier- en botversterkende oefeningen 
zou moeten doen om gezond te blijven.6 Slechts 44% van alle 
Nederlanders en 38% van de volwassenen met een chronische 
aandoening voldoet aan die richtlijn.7 
Kortom, het is belangrijk mensen te verleiden meer te gaan 
bewegen. Een van de interventies die daarbij zou kunnen 
helpen, is de stappenteller. Uit onderzoek is gebleken dat deze 
eenvoudig toe te passen interventie de fysieke activiteit zowel 
op korte als op langere termijn doet toenemen.8-11 Bijkomend 
voordeel is dat gebruiker én zorgverlener inzicht krijgen in de 
daadwerkelijke fysieke activiteit van de drager. 

In hoeverre de beweegadviezen uit de NHG-Standaarden [ta-
bel] worden toegepast, is onduidelijk, en ook over het gebruik 
van stappentellers in de huisartsenpraktijk is weinig bekend. 
Daarom bespreken we in dit artikel wat de mening is van 
huisartsen en praktijkondersteuners (poh) over het geven van 
beweegadvies, en de evaluatie van het gebruik van een stap-
penteller in de huisartsenpraktijk.

HET LOOPRECEPT EN HET BEWEEGRECEPT
In meerdere huisartsenpraktijken in Nederland zijn in de afge-
lopen jaren initiatieven gestart om bewegen te stimuleren. Het 
Looprecept en het BeweegRecept zijn twee van deze projecten. 

Het Looprecept (https://looprecept.nl/) biedt een manier om 
patiënten in beweging te krijgen en maakt informatiemateriaal 
om patiënten te overtuigen van de positieve gezondheids-
effecten van bewegen. Huisartsenpraktijken kunnen zich 
aansluiten als ambassadeurs en organiseren loopgroepen voor 
patiënten. Tien praktijken aangesloten bij het Looprecept 
deden mee aan dit onderzoek. 
Het BeweegRecept (http://beweegrecept.beweegkader.eu/) 
is een initiatief van huisartsen in opleiding tot kaderhuisarts 
Bewegingsapparaat. Het is een kleinschalige interventie gericht 
op de individuele patient om een goede invulling te geven 
aan het vinkje: ‘beweegadvies gegeven’. Het BeweegRecept 
maakt gebruik van een stappenteller en consulten op basis van 
motivational interviewing om de patiënt inzicht te geven in zijn 
beweegpatroon. Van daaruit wordt de patiënt gemotiveerd om 
tot een verbetering van het aantal stappen per dag te komen. 
Tien praktijken aangesloten bij het Beweegrecept deden mee 
aan dit onderzoek. In samenwerking met de huisartsen van het 
Looprecept, de kaderhuisartsen van het Beweegrecept en acht 
huisartsenpraktijken niet verbonden aan een van de initiatie-
ven, heeft de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus 
MC onderzoek gedaan naar de mening en houding van huis-
artsen en praktijkondersteuners ten opzichte van het geven van 
beweegadvies in de huisartsenpraktijk en naar de mogelijk-
heden om een interventie met stappentellers voor te schrijven 
aan patiënten om hen te stimuleren meer te bewegen.

ERKENNEN HUISARTSEN EN POH’S HET BELANG VAN BE-
WEEGADVIES?
Bij dertien huisartsen en negen poh’s (tien mannen, twaalf 
vrouwen) zijn semigestructureerde interviews afgenomen. 
Twaalf deelnemers voldeden aan de Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen of waren zelf fysiek actief; acht deelne-
mers waren verbonden aan het Looprecept. Alle deelnemers 
noemden het belang van fysieke activiteit als onderdeel van 
de behandeling en menen dat dit hun verantwoordelijkheid 
is. Het merendeel benoemde dat fysieke activiteit de ziektelast 
en het medicijngebruik kunnen verminderen. Een aantal deel-
nemers voelde zich ook verantwoordelijk voor de opvolging 
van dit advies; anderen vonden dat de verantwoordelijkheid 
hiervan bij de patiënt ligt. Alle deelnemers gaven aan dat ze de 
voortgang in fysieke activiteit bespreken wanneer de patiënt 

Tabel

Beweegadviezen in de NHG-Standaarden

NHG-Standaard Beweegadvies

Pijn geen
Diverticulitis geen
Obstipatie noot 12
Prikkelbaredarmsyndroom noot 18
Virushepatitis en andere leveraandoeningen verwijzing naar NHG-Zorgmodule Leefstijl
Beroerte verwijzing naar NHG-Standaard Cardio-

vasculair risicomanagement
Cardiovasculair risicomanagement noot 18
Hartfalen noot 29
Het PreventieConsult noot 48
Stabiele agina pectoris noot 31
Depressie noot 39
Slaapproblemen en slaapmiddelen noot 26
Astma bij kinderen geen
Astma bij volwassenen noot 34
Ulcus cruris venosum geen
Diabetes mellitus type 2 noot 54, 55
Obesitas noot 55
Mictieklachten bij mannen noot 38
Seksuele klachten (erectiele disfunctie) noot 52

DE KERN
■■ Een beweegadvies is niet alleen geïndiceerd bij 

diabetes, hart- en vaatziekte of COPD, maar ook bij 
onder meer diverticulitis, constipatie, mictieklachten 
en seksuele klachten.

■■ Bij veel huisartsen en praktijkondersteuners is de 
NHG-Zorgmodule Leefstijl Bewegen onbekend.

■■ Een stappenteller is een simpele interventie die 
inzicht geeft in de fysieke activiteit en motiveert om 
meer te bewegen.

De ziektelast door  
te weinig bewegen is groot

https://looprecept.nl/
http://beweegrecept.beweegkader.eu/
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/pijn
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/diverticulitis
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/obstipatie
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/prikkelbaredarmsyndroom-pds
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/virushepatitis-en-andere-leveraandoeningen
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/beroerte
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/cardiovasculair-risicomanagement
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/hartfalen
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/het-preventieconsult
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/stabiele-angina-pectoris
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/depressie
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/slaapproblemen-en-slaapmiddelen
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/astma-bij-kinderen
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/astma-bij-volwassenen
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/ulcus-cruris-venosum
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/diabetes-mellitus-type-2
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/obesitas
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/mictieklachten-bij-mannen
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/erectiele-disfunctie
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terugkomt op het spreekuur, maar geen van de huisartsen, 
buiten de projecten van het Looprecept en het BeweegRecept, 
vraagt de patiënten daar actief voor terug.

Huisarts A: ‘Het effect van beweging als therapie 
is veel groter dan de medicatie die ik voorschrijf 
voor cardiovasculaire aandoeningen en diabetes.’ 

We vroegen onze respondenten of ze wisten welke richtlijnen 
een beweegadvies noemen als onderdeel van de behandeling. 
Niet iedereen was ervan op de hoogte dat fysieke activiteit ook 
wordt aanbevolen bij diverticulitis, constipatie, mictieklach-
ten bij mannen en seksuele klachten. Ze gaven verder aan dat 
ze het lastig vonden een passend beweegadvies te geven aan 
patiënten met dementie.
Een aantal respondenten betwijfelde of zorgverleners en pa-
tiënten voldoende kennis hebben over het belang van bewe-
gen. Ze gaven aan dat ze weinig zicht hadden op de moge-
lijkheden om te bewegen in hun eigen wijk. Drie huisartsen 
noemden als belangrijkste bevorderende factor dat patiënten 
zelf met een specifiek doel komen, bijvoorbeeld dertig minu-
ten kunnen spelen met de kleinkinderen. Een andere bevorde-
rende factor is regelmatig op het spreekuur komen, zodat de 
huisarts de voortgang kan volgen. Als belangrijkste barrières 
voor een beweegadvies noemden de respondenten tijdsgebrek 
bij de zorgverlener en gebrek aan motivatie bij de patiënt.

Huisarts B: ‘De patiënt moet bereid zijn zijn 
leefstijl te veranderen, anders is het zinloos om 
uitgebreid advies te geven. Net zoals een patiënt 
die eigenlijk zou moeten stoppen met roken, maar 
dit niet wil.’

Als goede algemene maatregelen om bewegen te bevorderen 
noemden de respondenten sporten goedkoper maken en meer 
faciliteiten in de directe omgeving aanbieden.
De manieren waarop het beweegadvies gegeven werd, waren 
divers. Een aantal respondenten maakte een persoonlijk 
plan met de patiënt, anderen gaven een informatiefolder en 
verwezen naar de fysiotherapeut. Geen van de respondenten 
noemde de NHG-Zorgmodule Leefstijl Bewegen.

HET ONDERZOEK NAAR DE STAPPENTELLER
De huisartsen en poh’s binnen Looprecept en BeweegRecept 
waren over het algemeen erg enthousiast over de stappenteller. 
Die gaf inzicht in de werkelijke fysieke activiteit en werkte mo-
tiverend voor de patiënt, vooral als de zorgverlener er persoon-
lijk het belang van inzag en de stappenteller actief promootte.
Binnen BeweegRecept droegen 57 patiënten uit 10 praktij-
ken 12 weken lang een stappenteller. We hebben de effecten 
daarvan onderzocht. Van 50 patiënten beschikten we ook over 
follow-upgegevens, van 40 deelnemers (80%) was de complete 
follow-up beschikbaar. Bij aanvang was de gemiddelde leeftijd 
57 jaar (SD 11), de BMI 32 kg/m2 (SD 7,3) en voldeden 42 
deelnemers (84%) niet aan de Nederlandse Norm Gezond 

Bewegen.6 Tien deelnemers hadden diabetes, 13 overgewicht, 
7 een cardiovasculaire aandoening en 2 COPD, de andere 18 
deden mee op eigen initiatief. 
De deelnemers vulden bij aanvang en na afloop op Mijn 
Positieve Gezondheid (MPG) een vragenlijst in over wat ze 
belangrijk vinden in het leven en of ze steun of zorg nodig 
hebben. De MPG-score geeft het gevoel over gezondheid 
weer op een schaal van 0% (slecht) tot 100% (goed). Deze 
score was bij aanvang gemiddeld 72% en na afloop gestegen 
tot 76,6%, een stijging met 4,6% (95%-BI 4,4 tot 4,8; p < 0,01). 

Het gemiddelde aantal stappen per dag was bij aanvang 6856 
(SD 3150) en lag na afloop 873 stappen hoger (95%-BI 867 tot 
877; p = 0,038). De verbeteringen in het gezondheidsgevoel 
en het aantal stappen per dag waren statistisch significant, 
we constateerden echter geen verschil in BMI en systolische 
bloeddruk.
We verdeelden de doelen die de deelnemers zichzelf stelden 
in vier categorieën: toename van fysieke activiteit, gewichts-
verlies, verbetering van de ziekte en meer inzicht in het eigen 
bewegen. Fysieke activiteit en gewichtsverlies werden zowel 
subjectief (de mening van de deelnemer zelf) als objectief 
gemeten. Op het gebied van fysieke activiteit behaalde 54% 
het doel subjectief gemeten (50% in de groep met over gewicht, 
100% in de groep met diabetes, 33% in de groep met hart- en 
vaatziekte, 100% in de groep met COPD, 45% in de groep die 
op eigen initiatief meedeed); 50% had daadwerkelijk meer 
stappen gezet. Op het gebied van gewichtsverlies hadden 
slechts 2 deelnemers het idee dat ze waren afgevallen, maar 
had 42% na 12 weken daadwerkelijk een lagere BMI (45% 
in de groep met overgewicht, 38% in de groep met diabetes, 
100% in de groep met hart- en vaatziekte, 33% in de groep 
die op eigen initiatief meedeed). Op het punt ‘verbeteren van 
ziekte’ vond 17% van de deelnemers dat zij het doel hadden 
behaald en op het punt ‘verkrijgen van inzicht’ was dat 29%. 

BESCHOUWING
In de praktijk bleek het gebruik van stappentellers af en toe 
gecompliceerd en waren er problemen met het uitlezen. Er 
zou een standaardprocedure moeten komen zodat het uitlezen 
minder tijd kost.
Huisartsen en poh’s erkennen het belang van beweegadviezen 
en voelen zich daar ook verantwoordelijk voor, maar vinden 
het de verantwoordelijkheid van de patiënt om het advies ook 
op te volgen.

Patiënt: ‘Het draagt bij dat de arts zich ermee 
bemoeit en steunende gesprekken voert.’

Patiënten bewogen meer en voelden 
zichzelf gezonder, maar hun gewicht  

en bloeddruk daalden niet

https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-bewegen-samenvatting
https://mijnpositievegezondheid.nl
https://mijnpositievegezondheid.nl
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In Nederland zien poh’s een groot gedeelte van de patiënten 
met een chronische aandoening regelmatig, het is daarom be-
langrijk ook hen te betrekken bij het geven van beweegadvie-
zen. De in ons onderzoek genoemde barrières voor het geven 
van advies, tijdgebrek en gebrek aan kennis, worden ook in de 
literatuur genoemd.12

Een beperking van ons onderzoek was dat de huisartsen en 
poh’s die zich aanmeldden voor deelname waarschijnlijk meer 
dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in fysieke activiteit als 
behandelstrategie. Maar de groep zelf was fysiek niet actiever 
dan het Nederlandse gemiddelde. Dat de persoonlijke hou-
ding van de huisarts of poh een rol speelt in het promoten van 
fysieke activiteit blijkt ook uit ander onderzoek: fysiek actieve 
zorgverleners benadrukken het belang van bewegen vaker 
en met grotere zekerheid.15 Ook is aangetoond dat patiënten 
minder geneigd zijn een beweegadvies op te volgen als ze het 
idee hebben dat de zorgverlener daar zelf niet helemaal achter 
staat.16 Een belangrijke factor die het opvolgen van een bewee-
gadvies bevordert is als patiënten zelf met een specifiek doel 
komen. Zelfs een vaag geformuleerd doel is effectief.13

Over het algemeen waren zowel de huisartsen en poh’s als 
de patiënten erg enthousiast over de stappenteller: die geeft 
inzicht in de mate van fysieke activiteit en werkt motiverend. 
Ook dit blijkt uit eerdere onderzoeken.14,15  

■
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