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Inleiding  

Nederlanders met een chronische aandoening halen minder vaak de beweegrichtlijnen 

dan mensen zonder een chronische aandoening. Internationale literatuur laat zien dat 

mensen met een reumatische aandoening ook minder aan sport- en beweegactiviteiten 

doen. Het is niet duidelijk of dit ook geldt voor Nederlanders met een reumatische 

aandoening. Om het sport- en beweeggedrag van mensen met reuma optimaal te 

kunnen ondersteunen is meer inzicht nodig in hun sport- en beweeggedrag. 

Doelstelling  

Onderzoeken in welke mate mensen met een reumatische aandoening deelnemen aan 

sport- en beweegactiviteiten, hoe zij hun weg vinden naar een geschikt sport- en 

beweegaanbod, welke barrières zij hierbij ondervinden en welke wensen en behoeftes 

zij hebben t.a.v. het sport- en beweegaanbod. 

Methode  

In totaal hebben 2661 mensen met één of meerdere reumatische aandoeningen een 

digitale vragenlijst ingevuld via Qualtrics. Daarnaast hebben 9 mensen met een 

reumatische aandoening meegedaan aan een focusgroepgesprek ter validatie en 

verdieping van de resultaten van het vragenlijstonderzoek. In de regio Noord-Holland 

zijn interviews gehouden met 5 sportconsulenten aangepast sporten en 3 

vertegenwoordigers van reumapatiëntenverenigingen. De resultaten van het 

vragenlijstonderzoek zijn geanalyseerd met behulp van beschrijvende statistiek. De 

transcripten van de interviews en het focusgroepgesprek zijn thematisch geanalyseerd. 

mailto:guus.rougoor@inholland.nl
mailto:Jeanine.kraaijeveld@inholland.nl
mailto:Jasmijn.holla@inholland.nl


 

Abstract - Dag van het Sportonderzoek 2020    2 

Resultaten  

Van de 2661 mensen met reuma die de vragenlijst hadden ingevuld voldeed 52,7%, op 

basis van wat zij hadden ingevuld, aan de Nederlandse beweegrichtlijnen. Ongeveer 

één op de drie (32,8%) respondenten gaf aan te sporten als onderdeel van de 

revalidatie. Iets minder dan de helft (46%) van de deelnemers gaf aan georganiseerd 

te sporten. Hiervan was het grootste gedeelte (33%) lid van een fitnesscentrum.  

Het behouden en/of verbeteren van de gezondheid werd als belangrijkste reden 

opgegeven om te sporten en bewegen. Pijn, vermoeidheid, het verergeren van 

symptomen, gebrek aan deskundige begeleiding en prestatiegerichtheid kwamen naar 

voren als belangrijkste barrières om te sporten en bewegen. De deelnemers gaven aan 

behoefte te hebben aan een ervaren begeleider met kennis van reuma en met oog 

voor het individu. Verder werd aangegeven dat reguliere sportvoorzieningen soms niet 

over het juiste materiaal beschikken om goed te kunnen sporten. De vraag of men 

samen met andere lotgenoten zou willen sporten werd wisselend beantwoord: 32,9% 

van de respondenten had hier geen behoefte aan, 31% had hier wel behoefte aan. 

Respondenten met meerdere reumatische aandoeningen en mensen met een hogere 

leeftijd leken meer behoefte te hebben aan lotgenotencontact tijdens het sporten en 

bewegen. 

Tenslotte bleek dat het aantal deelnemers aan het sport- en beweegaanbod van 

reumapatiëntenverenigingen afneemt. Ook maken mensen met reuma nauwelijks 

gebruik van sportconsulenten bij het zoeken van geschikte sport- en 

beweegactiviteiten. Sportconsulenten gaven aan relatief weinig kennis te hebben over 

de doelgroep.  

 

Conclusie & Implicaties  

Het aantal respondenten dat heeft aangegeven aan de Nederlandse beweegrichtlijnen te 

voldoen (52,7%) is redelijk in lijn met onderzoeksresultaten van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek waaruit blijkt dat 48,4% van de Nederlanders met een chronische 

aandoening aan de beweegrichtlijnen voldoet. Mensen met reuma sporten veelal als 

onderdeel van de revalidatie of bij een fitnesscentrum. De belangrijkste barrières voor 

mensen met reuma om georganiseerd te sporten in hun eigen regio hebben betrekking 

op de kennis en vaardigheden van sportbegeleiders, gebrek aan hulp bij het vinden van 

een geschikte sport- en/of beweegactiviteit en aanwezigheid van geschikte sport- en 

spelmaterialen. Om het sport- en beweeggedrag van mensen met reuma te stimuleren 

wordt daarom geadviseerd om te investeren in: 1) scholing van sportconsulenten en 

sport- en beweegbegeleiders; 2) het beter onder de aandacht brengen van de 
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dienstverlening van het sportloket, sportconsulenten en buurtsportcoaches bij mensen 

met reumatische aandoeningen; en 3) het adviseren van niet-medische fitnesscentra 

over de specifieke wensen en behoeften van deze doelgroep.  


