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Inleiding  

Ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid lopen extra risico ernstig ziek te 

worden door het coronavirus. Het is voor hen extra belangrijk om voldoende afstand 

tot anderen te houden en drukte te vermijden. Tijdens de intelligente lockdown golden 

zelfs aanvullende maatregelen voor deze groepen, zoals een bezoekverbod. In de 

coronatijd werd het belang van een gezonde leefstijl, met voldoende beweging, door 

experts extra onder de aandacht gebracht. Voor kwetsbare personen kan dit een 

spanning opleveren in het enerzijds afstand moeten houden tot anderen (social 

distancing) en anderzijds deelnemen aan sport- en beweegaanbod. Door sport- en 

beweegaanbod voor ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid aan te 

passen aan hun wensen en behoeften, kan die eventuele spanning worden 

weggenomen en kunnen zij blijven sporten en bewegen.   

Doelstelling  

Het in kaart brengen van het sentiment, de wensen en de behoeften van ouderen en 

personen met een kwetsbare gezondheid rondom sport en bewegen in groepsverband 

in coronatijd, zodat aanbieders hun aanbod daarop kunnen aanpassen. 

Methode  

In dit onderzoek staan twee vormen van beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen 

centraal: OldStars walking football en walking hockey (van het Nationaal 

Ouderenfonds, doelgroep ouderen) en de Nationale Diabetes Challenge Light (NDCL) 

2020 (van de Bas van de Goor Foundation, doelgroep personen met kwetsbare 
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gezondheid). In samenspraak met beide organisaties is een vragenlijst voor 

deelnemers ontwikkeld met vragen over beweeggedrag tijdens corona, hun mening 

over het huidige aanbod en gehanteerde maatregelen en hoe zij de komende tijd voor 

zich zien wat betreft sport en bewegen bij de aanbieder. De vragenlijst stond in 

augustus 2020 uit en is door 143 deelnemers aan de NDCL en 214 deelnemers aan 

OldStars volledig ingevuld. 

Resultaten  

De meeste deelnemers geven aan dat corona geen invloed heeft gehad op hun 

motieven om deel te nemen aan OldStars of de NDCL (90%). Redenen voor deelname 

aan de NDCL zijn overwegend gezondheidsgerelateerd, bij OldStars wordt het sociale 

aspect bijna net zo belangrijk gevonden als de eigen gezondheid. Deelnemers aan 

OldStars hebben naast de sport (95%) ook hun teamgenoten (91%) gemist tijdens de 

lockdown. Ook vindt een deel van de deelnemers het niet zinvol dat zij niet mogen 

koffiedrinken, voor de andere genomen maatregelen is meer draagvlak. Door beide 

organisaties is het aanbod in verband met corona aangepast en zijn er (lokale) 

maatregelen van kracht om de veiligheid te waarborgen. Bij de NDCL is bijvoorbeeld 

een lokale in plaats van een landelijke afsluiting, bij OldStars worden vooral de 

landelijk geldende maatregelen op de meeste locaties in acht genomen zoals 1,5 meter 

afstand houden en thuis omkleden. De deelnemers staan in het algemeen positief 

tegenover de getroffen maatregelen. Zij geven bovendien vrijwel geen andere 

maatregelen als wenselijk of noodzakelijk aan, dan die al van kracht zijn. In beide 

groepen leeft de wens om bij een eventuele tweede lockdown door te gaan met het 

aanbod of een alternatief die past bij de dan geldende maatregelen.  

Conclusie & Implicaties  

Ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid lijken vooral door te willen gaan 

met sporten en bewegen. Zolang de coronamaatregelen die landelijk worden genomen 

in acht genomen worden, zien weinig deelnemers aan OldStars of de NDCL af van 

deelname of noodzaak tot aanvullende maatregelen. Organisaties met aanbod voor 

kwetsbare personen dienen dus streng te zijn in het houden aan de dan geldende 

coronamaatregelen en deze ook te handhaven. Hiermee komen zij de wensen en 

behoeften van hun deelnemers tegemoet. 

 


