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Inleiding 

Hoewel de levensverwachting van zowel mannen als vrouwen in Nederland toeneemt, 

stijgt het aantal levensjaren met chronische ziekten (Van Der Lucht & Polder, 2020). 

Op 1 januari 2018 hadden 9,9 miljoen mensen in Nederland een chronische 

aandoening, wat neerkomt op 58% van de gehele bevolking (RIVM, 2019). In deze 

context krijgt leefstijlgeneeskunde in Nederland steeds meer aandacht (Molema, Van 

Erk, Van Winkelhof, Van ’t Land & Klefte-de Jong, 2019). Leefstijlgeneeskunde 

onderschrijft de toepassing van preventieve leefstijlveranderingen in de 

gezondheidszorg door leefstijltherapeutische interventies in te zetten met als doel 

chronische aandoeningen te voorkomen, te behandelen of gunstig te beïnvloeden (De 

Vries, De Weijer & Hoenders, 2020). Een van deze interventies, waarbij verschillende 

sectoren worden verbonden, is Bewegen op Recept (BOR). Deze multidisciplinaire 

interventie wordt binnen de gezondheidszorg ingezet om mensen met een chronische 

aandoening en beweegarmoede te bereiken en onder begeleiding te stimuleren om 

meer te sporten en bewegen. Patiënten worden door een huisarts, 

praktijkondersteuner of fysiotherapeut doorverwezen naar sportactiviteiten die worden 

georganiseerd door sportprofessionals in de wijk. Zo bereikt BOR patiënten met 

chronische aandoeningen die extra ondersteuning nodig hebben en niet door regulier 

sport- en beweegaanbod bereikt worden. Echter, een dergelijke samenwerking tussen 

zorg en sport is nog relatief nieuw. Binnen BOR is de buurtsportcoach de schakel 

tussen de zorgprofessional en sportaanbieder om zorg en sport met elkaar te 

verbinden. Onderzoek naar de ervaringen van deze nieuwe verbinding draagt bij aan 

het verbeteren van de co-creatie en samenwerking tussen zorg en sport. 

Doelstelling 

Het doel van dit actie ondersteunende onderzoek is om de verbinding tussen zorg en 

sport te bevorderen, handelen van professionals te verbeteren en op dit gebied een 
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best practice te ontwikkelen. Dit bevorderd de implementatie van BOR, de 

leefstijlgeneeskunde en de samenwerking tussen zorg en sport in het algemeen, 

waardoor mensen gestimuleerd worden om te sporten en bewegen. 

Methode 

Het onderzoek bestaat uit interviews met zorgprofessionals (huisartsen, 

praktijkondersteuners en fysiotherapeuten) en sportprofessionals (aanbieders en 

buurtsportcoaches) waarin is ingegaan op de tevredenheid, ervaringen, succesfactoren 

en belemmeringen in de uitvoer van BOR (n=11). Ook de ervaringen van de 

deelnemers zijn meegenomen (n=4). Alle interviews zijn geheel getranscribeerd, 

geanalyseerd en gecodeerd, waarna samen met de stakeholders werksessies zijn 

georganiseerd. Hierin is gezamenlijk besloten tot actiepunten die de uitvoer van BOR 

en de samenwerking tussen zorg en sport verbeteren. 

Resultaten 

De resultaten laten zien dat zorg- en sportprofessionals en deelnemers tevreden zijn 

over de werkwijze van BOR. Zorgprofessionals zien een grote meerwaarde in het kunnen 

doorverwijzen naar concreet aanbod waar patiënten begeleid worden in vergelijking met 

het geven van een vrijblijvend advies om meer te bewegen. De intersectorale 

samenwerking tussen de zorg en de sportsector verloopt door de tussenkomst van de 

buurtsportcoach goed. Een belangrijke rol voor de buurtsportcoach is het terugkoppelen 

van het verloop van de deelname van de deelnemer aan de zorgprofessional. Dit wordt 

volgens de zorgprofessionals nog te weinig gedaan, terwijl volgens hen op deze manier 

BOR op hun netvlies blijft en zo het aantal doorverwijzingen hoog blijft. 

Conclusie & Implicaties 

Door de lerende aanpak van BOR wordt samen met alle betrokken zorg- en 

sportprofessionals en deelnemers geleerd van een interventie die de zorg en sport 

verbind en wordt deze verbeterd. De kennis over de successen en belemmeringen 

binnen BOR brengen de leefstijlgeneeskunde en de samenwerking tussen zorg en sport 

verder zodat meer patiënten met een chronische aandoening en (een verdenking op of 

bewezen) beweegarmoede gestimuleerd worden om meer te sporten en bewegen. 
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