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Inleiding  

Uit internationale studies blijkt dat mensen met een reumatische aandoening minder 

sporten en bewegen dan mensen zonder reumatische aandoening. Echter, regelmatig 

sporten en bewegen zorgt voor een goede gezondheid op functioneel niveau, heeft 

positieve effecten op de zelfredzaamheid, bevordert de maatschappelijke participatie 

en vermindert het risico op secundaire gezondheidsklachten zoals hart- en vaatziekten. 

Daarom is het van belang dat mensen met een reumatische aandoening terecht 

kunnen bij een geschikt sportaanbod.  

 

Doelstelling  

Uit onderzoek blijkt dat mensen met reuma via verschillende paden, zoals via 

reumapatiëntenverenigingen, sportconsulenten en de zorg, terecht (kunnen) komen bij 

een sport- of beweegactiviteit. Dit onderzoek richt zich op het pad via de zorg. Er is 

onderzocht welke rol zorgprofessionals spelen in het vergroten van de sport- en/of 

beweegparticipatie van mensen met reuma en welke sport- en beweeggerelateerde 

adviezen zij geven.  

 

Methode  

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ReumaNederland. In totaal hebben 96 

zorgprofessionals (fysiotherapeuten, oefentherapeuten, reumaverpleegkundigen en 
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reumatologen) een online enquête ingevuld middels het programma Questback. 

Daarnaast is er bij elk type professional een interview afgenomen.   

Resultaten 

Uit de resultaten blijkt dat 51,0% van de zorgprofessionals mensen met reuma altijd 

doorverwijst naar een sport- en/of beweegactiviteit en 49,0% doet dit soms. De 

overgrote meerderheid (85,4%) van de professionals vindt dat het zijn/haar zorgtaak 

is om mensen met reuma te begeleiden naar een sport- en/of beweegactiviteit. Van de 

zorgprofessionals ervaart 66,7% barrières in het begeleiden en doorverwijzen. Hierbij 

zijn de voornaamste barrières: het onvoldoende zicht hebben op sportlocaties met 

deskundige begeleiding, de financiële situatie van de cliënt/beperkte vergoeding vanuit 

de zorgverzekering, een gebrek aan motivatie bij de cliënt en het hebben van weinig 

samenwerkingen met partijen die sport- en/of beweegactiviteiten aanbieden. 

Reumatologen en reumaverpleegkundigen noemen ook tijdgebrek als barrière om 

aandacht te besteden aan sport en bewegen.  

Zorgprofessionals adviseren mensen met reuma met name om mobiliserende, 

spierversterkende en functionele oefeningen uit te voeren. De sport- en 

beweeggerelateerde adviezen die zorgprofessionals geven zijn door 66,7% van de 

professionals gebaseerd op bestaande behandelrichtlijnen. Van de zorgprofessionals 

verifieert 77,1% of de cliënt de adviezen heeft opgevolgd. Van de professionals heeft 

52,1% behoefte aan extra scholing met betrekking tot het doorverwijzen. Zie verder 

figuur 1 voor de belangrijkste uitkomsten.  
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Figuur 1. 

 

Conclusie & Implicaties  

Op basis van de bevindingen van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen 

gedaan aan ReumaNederland: 

- Alle zorgprofessionals zijn het erover eens dat fysiotherapeuten en 

oefentherapeuten die zijn aangesloten bij ReumanetNL de professionals zijn die 

cliënten met reuma begeleiden en doorverwijzen naar een passende sport- en/of 

beweegactiviteit. Reumatologen en reumaverpleegkundigen dienen het belang van 

bewegen te bespreken, maar hoeven niet door te verwijzen. 
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- Meer samenwerkingen tussen fysiotherapeuten en verenigingen die sport- en 

beweegactiviteiten aanbieden zijn wenselijk. Ook is er behoefte aan samenwerking 

tussen reumaverpleegkundigen en reumatologen en gespecialiseerde fysio- en 

oefentherapeuten. 

- Aanbieders van scholing voor sport- en zorgprofessionals dienen in hun bij- en 

nascholingsaanbod aandacht te besteden aan het stimuleren en begeleiden van 

mensen met reuma bij het sporten en bewegen.  

- Het belang van bewegen moet door huisartsen, reumaverpleegkundigen, 

reumatologen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten besproken worden. 

- Veel zorgprofessionals verwijzen mensen met reuma naar sportscholen. Echter, een 

barrière in deze doorverwijzing is gebrek aan deskundige begeleiding of het niet 

weten waar deskundige begeleiding aanwezig is. Het opleiden van sportbegeleiders 

met kennis van reuma en een digitale sport- en beweegzoeker die aangeeft waar 

deskundige begeleiding aanwezig is zou deze barrière weg kunnen nemen. 

 

Op basis van de verkregen inzichten en aanbevelingen wordt een actieplan gemaakt 

om de beweegstimulering en sporttoeleiding van mensen met een reumatische 

aandoening via de zorg de komende jaren te verbeteren. 


