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Gezonder & Fitter worden:

Kom in beweging!

De Beweegrichtlijn

Sonja de Groot



Belang van beweging

Waarom is bewegen / fit worden zo belangrijk? 

Fitheid hangt samen met:
- Gezondheid (b.v. beter cholesterolgehalte)
- Het uitvoeren van activiteiten 
- Participatie (b.v. weer aan het werk gaan, naar vrienden gaan)
- Kwaliteit van leven 



Achtergrond

• Beweegrichtlijn 2017 voor de algemene bevolking 

• Niet toepasbaar voor mensen met dwarslaesie



Achtergrond



Achtergrond

• 2011: Specifieke richtlijn voor dwarslaesie door Canadese groep

• 2017: Update én richtlijn met focus op gezondheid (o.a. hart-vaatziekten, suikerziekte)

• Waarop zijn deze richtlijnen gebaseerd?
En… hoe zien ze er dan uit? 



Het proces



Literatuuronderzoek



Internationaal overleg



Wetenschappelijke richtlijn



Marktonderzoek



Implementatie



De richtlijn: vertaling

http://bit.ly/SCI-NL1

http://bit.ly/SCI-NL1




https://www.coloplastfitforlife.nl/richtlijn.pdf

Richtlijn downloaden



Hoe kan je aan de richtlijn voldoen?



Hoe kan je aan de richtlijn voldoen?

Hoe kan je aan de 
beweegrichtlijn

voldoen?

Rogier Broeksteeg

De 
beweegrichtlijn

Sonja de Groot



Gezond(er) en Fit(ter) worden met een dwarslaesie

Rogier Broeksteeg

27 januari 2021



Introductie  

• Rogier Broeksteeg

• Fysiotherapeut

Module gezonde leefstijl

Rijndam revalidatie

Fysiotherapie Heusdenhout



Gezond(er) & Fit(ter)

• Goede voornemens / Corona / blessures / vaak moe

Onderscheid: 

• Lichamelijke klachten verminderen / ADL makkelijker

• Gezonder worden

• Fitter worden

Sedentaire leefstijl !!!!



Lichamelijke klachten verminderen

• Oefeningen

• Bewegen

• Minimaal 3x per week



Gezonder worden

• Cardiometabole gezondheid (cholesterol, gewicht, etc.)

• Minder gezondheidsrisico’s / minder lichamelijke klachten

• Bewegen

matig tot zwaar

• Minimaal 3x p/w, 30 min. 

• Nog beter: dagelijks



Fitter worden

• Cardiorespiratoire fitheid en spierkracht

• Minder gezondheidsrisico’s / minder lichamelijke klachten 

• Fitter / spierkracht en conditie verbetering

• Trainen

matig tot zwaar

3x 10 herhalingen

75% 1RM

• Minimaal 2x p/w



Gezondheid is een totaalplaatje

Voeding / slaap / stress / ontspanning

Doe iets wat je leuk vindt en vol kan houden



Ondersteuning

• Sportadvies

• Leefstijl modules bij revalidatiecentra

• Wheels app

• Nieuwe ontwikkelingen



Take home message!

Beginnen is meer dan het halve werk

Beweeg regelmatig en op de juiste manier

Train als het kan

Bedankt voor de aandacht!!



Gezond(er) en Fit(ter) worden met een 

dwarslaesie: de WHEELS-app

Jasmijn Holla, lector Kracht van Sport, 27 januari 2021 



Organisaties betrokken bij ontwikkeling en/of implementatie

Hulpmiddel om meer te gaan bewegen/sporten, 

gezonder te gaan eten en/of beter te leren

ontspannen/slapen

WHEELS-app



Voortgangsregistratie
Voorlichting, tips en interactie

Oefeningendatabase en trainingsprogramma’s Planner

Voedingsdagboek en
barcodescanner

Slaapvoorlichting
en ontspannings-
oefeningen



Ontwikkeling WHEELS-app

1
• Literatuuronderzoek en focusgroepen

2
• Drie vragenlijstrondes in stakeholdergroep

3
• Ontwerpen van app en verzamelen van informatie

4
• Testen van losse onderdelen

5
• Verbeteren van app

6
• Testen van volledige app in pilotstudie



Pilotstudie WHEELS

21 deelnemers gestart met de pilot

Doel: 12 weken m.b.v. de app aan de eigen leefstijldoelen 

werken

Tussentijds 7 deelnemers gestopt

14 deelnemers hebben de studie afgerond

Deze deelnemers zijn geïnterviewd over o.a. tevredenheid met, 

en bruikbaarheid en gebruiksgemak van, de app

finish

start



Pilotstudie WHEELS

Tevredenheid, bruikbaarheid en gebruiksgemak (n=14)

▪ Alle geïnterviewden op 1 na zouden de app aanraden aan anderen

▪ De meeste deelnemers (n=10) hadden een of meerdere leefstijldoelen genaderd

▪ Verschillende deelnemers waren afgevallen

Beweegmodule

▪ Enthousiast over animaties/voorbeelden

▪ Met name geschikt voor beginners die een stimulans nodig hebben om met 

regelmaat te gaan bewegen

▪ Gebruiksgemak voor verbetering vatbaar

▪ Wens om activiteitenmonitor (stappenteller) te koppelen



Pilotstudie WHEELS

Voedingsmodule

▪ Verhoogt het bewustzijn over een gezonde dagelijkse calorie- en voedingsstofinname: 

“Dus nou lekker een pizza gegeten en opeens krijg je 1200 calorieën om je kiezen en 

dan mag je niks meer eten de rest van de dag”

▪ Grote tevredenheid met deze module, ondanks dat de berekening van het dagelijks 

“calorieënadvies” nog niet bruikbaar was

Ontspanmodule

▪ Niet veel gebruikt

▪ Meerderheid had geen problemen met slapen/ontspanning

▪ Bruikbaar voor anderen: “Maar het is zeker wel goed dat het erin zit. Ja, ik ben er zelf 

niet van, maar ik weet wel dat het heel belangrijk is.”



Bewegen en sporten m.b.v de WHEELS-app

Trainingsprogramma’s



Beeldopname beweegprogramma computer: https://youtu.be/NX1yDszRpM4

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FNX1yDszRpM4&data=04%7C01%7Cnledb%40coloplast.com%7Cc88851ab4f5f40171ec208d8c37f11c7%7Cdbbb8b465ce84d5ebaf8bda0d21dce29%7C0%7C0%7C637474297965130363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=nFV3LJ67qQlGo6LPIy5d19e5RICzopDnDCdvMWUS3fQ%3D&reserved=0


Bewegen en sporten m.b.v de WHEELS-app

Oefeningendatabase

Beeldopname losse oefeningen telefoon: https://youtu.be/qEbkMW4oHqk

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FqEbkMW4oHqk&data=04%7C01%7Cnledb%40coloplast.com%7Cc88851ab4f5f40171ec208d8c37f11c7%7Cdbbb8b465ce84d5ebaf8bda0d21dce29%7C0%7C0%7C637474297965140319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=XdzkmfZ057feWDe94mz1a6zdia%2BI9lxwDw40%2Bcp66P0%3D&reserved=0


Bewegen en sporten m.b.v de WHEELS-app

Links naar relevante websites en work-outs

https://www.unieksporten.nl/

Sportzoeker, hulpmiddelen 

uitleen, inspiratie, tips, tricks

https://www.coloplastfitforlife.

nl/bewegen/

https://www.ikwordtopfit.nl/

Workouts waaraan iedereen 

binnen eigen mogelijkheden mee 

kan doen

https://youtu.be/-Ew-N5Ux0Ns

Video work-out Shepherd center

https://www.unieksporten.nl/
https://www.coloplastfitforlife.nl/bewegen/
https://www.ikwordtopfit.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-Ew-N5Ux0Ns&data=04%7C01%7Cnledb%40coloplast.com%7Cc88851ab4f5f40171ec208d8c37f11c7%7Cdbbb8b465ce84d5ebaf8bda0d21dce29%7C0%7C0%7C637474297965140319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=utbZ1rXa%2FutbUOHAskEhT2oz8u2F5qBxPrVWsFHu5zk%3D&reserved=0


Bewegen en sporten m.b.v de WHEELS-app

Informatie, tips en tricks

• Hoe maak je een actieplan om je beweegdoelen te bereiken?

• Hoe anticipeer je op situaties die jouw goede voornemens 

“bedreigen”?

• Hoe bouw je conditie op?

• Interactie met anderen, enz. 



Gezonder eten m.b.v de WHEELS-app

Voedingsdagboek: Beeldopname voedingsdagboek telefoon: https://youtu.be/jO_XiC0hgdg

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjO_XiC0hgdg&data=04%7C01%7Cnledb%40coloplast.com%7Cc88851ab4f5f40171ec208d8c37f11c7%7Cdbbb8b465ce84d5ebaf8bda0d21dce29%7C0%7C0%7C637474297965140319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=uwm1bAxyMGsCGN0FP8WgVEmSuR7SqofYMYDJ3cW7ju4%3D&reserved=0


Gezonder eten m.b.v de WHEELS-app

Informatie, tips, tricks en gezonde recepten

Veelal afkomstig uit deze brochure

Geschreven door Anna-Carin Lagerström

SPINALIS Foundation, 2017

Vertaald in het Nederlands door: 

• WHEELS-studiegroep

• Laura Koster

• Lieke Raijmakers

Verkrijgbaar via de DON



Vervolgstappen

Vervolgonderzoek naar gebruik verbeterde app in combinatie met Fitbit

▪ Wij zijn nog op zoek naar deelnemers!

▪ Gedurende 12 weken werk je met de app aan je eigen leefstijldoelen

▪ Volledig Covid-19 proof (deelname kan vanuit huis zonder fysiek contact met onderzoekers)

▪ Wanneer: start naar verwachting in maart

▪ Aanmelden bij: Dirk Hoevenaars (promovendus): d.p.hoevenaars@vu.nl. 

Implementatie (beschikbaar komen) van app

▪ Streefdatum: 31 maart 2021

▪ Eigenaar Fonds Gehandicaptensport

▪ Nieuwe naam: Uniek Sporten Thuis

▪ Blijf op de hoogte van lancering door je aan te melden op: https://www.unieksporten.nl/thuis

mailto:d.p.hoevenaars@vu.nl
https://www.unieksporten.nl/thuis


Dank voor uw aandacht!

Contact: Jasmijn Holla, lector Kracht van Sport (Inholland/Reade): jasmijn.holla@inholland.nl

Aanmelden voor onderzoek: Dirk Hoevenaars (d.p.hoevenaars@vu.nl)

mailto:jasmijn.holla@inholland.nl
mailto:d.p.hoevenaars@vu.nl

