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Inleiding / Introduction 

De in Nederland geldende coronamaatregelen hebben impact op de samenleving als 

geheel, maar in het bijzonder op ouderen en mensen met een chronische aandoening. 

Zij worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn, omdat zij een verhoogd risico hebben 

om ernstig ziek te worden bij een besmetting. Tegelijkertijd is voldoende beweging van 

groot belang voor hun fysieke (NILG, 2020) en mentale gezondheid (Park et al, 2014; 

Regeer et al, 2017). Inmiddels zijn veel sport- en beweegactiviteiten weer opgestart. 

Zo ook de Nationale Diabetes Challenge Light (NDCL) van het Bas van de Goor 

Foundation. De NDCL heeft als doel mensen met (een verhoogd risico op) diabetes 

type 2 en/of andere chronische aandoeningen structureel meer te laten bewegen om 

zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven en fysieke gezondheid. Met 

wekelijkse wandelbijeenkomsten in een groep, georganiseerd en uitgevoerd door 

verschillende zorg- en sportprofessionals en lokale overheden, wordt er in de eigen 

woonplaats of wijk gewerkt aan de gezondheid en het welzijn van deelnemers. De 

organisatie is echter zoekende naar herstartscenario’s die passend zijn bij de specifiek 

geldende coronamaatregelen en de risico’s voor hun deelnemende doelgroep, 

overwegend ouderen met diabetes.  

Doelstelling / Aim 

Het doel van dit lerend onderzoekstraject is het Bas van de Goor Foundation en andere 

praktijkorganisaties met beweegaanbod voor mensen met diabetes of andere 

chronische aandoening te begeleiden bij het aanpassen van hun aanbod aan de eisen 
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van het ‘nieuwe normaal’ en de behoeften van deelnemers en betrokken uitvoerende 

professionals.  

Methode / Method 

Dataverzameling vindt plaats door middel van twee digitale groepsinterviews met 

betrokken zorg- en sportprofessionals (n=9) over hun ervaringen, wensen, 

succesfactoren en belemmeringen. Aanvullend is met hen gesproken over de thema’s 

leefstijl als preventie, de samenwerking tussen zorg- en sportprofessionals, de 

benodigde competenties voor het begeleiden van deze groep deelnemers en de rol van 

het Bas van de Goor Foundation in het inrichten van aanbod dat voldoet aan de 

coronamaatregelen. Op basis van digitale individuele interviews zijn ook het sentiment, 

de ervaringen en wensen van de (oud)deelnemers (n=5) meegenomen en is met hen 

gesproken over bewegen tijdens de intelligente lockdown. De data zullen worden 

geanalyseerd door gespreksverslagen te coderen in MaxQda, computer software voor 

kwalitatieve data-analyse. 

Resultaten / Results  

De voorlopige resultaten laten zien dat zowel betrokken zorg- en sportprofessionals als 

deelnemers de NDCL als positief ervaren. Volgens de professionals lijken de 

deelnemers dit jaar extra gemotiveerd om te wandelen en is volgens hen weinig 

sprake van coronagerelateerde angst, zoals de angst om ziek te worden. Dit wordt 

door de deelnemers bevestigd. Zij geven aan gedurende de intelligente lockdown te 

zijn beperkt in hun mogelijkheden om te bewegen en zijn daarom blij en gemotiveerd 

om mee te wandelen met de NDCL. De enthousiaste en waardeoordeelvrije houding 

draagt daarnaast bij aan hun plezier. Verder is er vanuit de professionals behoefte voor 

onderlinge uitwisseling met verschillende locaties om te leren van elkaars aanpak. 

Volgens hen is het de rol van het Bas van de Goor Foundation om dit te organiseren. 

Conclusie & Implicaties / Conclusion & Implications 

Door de lerende aanpak van het onderzoek en het betrekken van zowel betrokken 

zorg- en sportprofessionals als (oud)deelnemers zelf wordt de NDCL dusdanig 

doorontwikkeld dat deze aansluit bij de eisen van de coronamaatregelen alsmede de 

behoeften van de betrokken professionals en deelnemers. De resultaten bieden tevens 

handvaten voor organisaties met beweegaanbod voor de doelgroep mensen met 

diabetes en/of andere chronische aandoening en hoe zij hun aanbod eventueel kunnen 

aanpassen of (door)ontwikkelen. Dit draagt bij aan het bevorderen van de zowel 
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fysieke- als mentale gezondheid van deelnemers.   
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