
 

1 

 

 

 

Interventie evaluatierapport  

Sports & Science en Gemeente Lochem 

''Ouderen vitaal in Beweging''   
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Naam & plaats instelling: Sports & Science, te Lochem 
Datum: 14 juni 2016 
Contactpersoon: drs. M. el Hadouchi 
Email: info@sports-science.nl  
Website: www.sportsscience.nl 
Telefoon: 0573- 253164 



 

2 

 

Inhoud 
 

 

Inhoudsopgave           2 

Samenvatting           3 

Voorwoord           5 

Dankwoord           6 

Inleiding           7 

Achtergrond en doelstelling         8 

Wetenschappelijke onderbouwing        10 

Methode           12 

Resultaten Ouderen in Beweging        15 

Borging            28 

Quotes van deelnemers          29 

Conclusie           30 

Aanbevelingen           31 

Procesevaluatie           32 

Literatuurlijst           33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 

Samenvatting 
In dit adviesrapport wordt de interventie power training geëvalueerd.  Deze interventie is ontwikkeld 
door Sports & Science te Lochem om ouderen vitaal en zelfredzaam in beweging te zetten.  De 
interventie heeft tot doel om de fysieke zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van ouderen te 
bevorderen.  Eeen ander doel is   het verminderen van de zorgconsumptie en de afhankelijkheid van de 
Wmo-voorzieningen. Wetenschappelijke onderzoek toont aan dat power training een goede voorspeller 
van is fysieke en functionele prestaties en zelfredzaamheid. Onvoldoende spiervermogen leidt tot het 
onvermogen om bewegingen te initieren en adequaat te reageren op verstoringen. 
 
Methode 
De interventie heeft plaats gevonden bij 150 ouderen uit Lochem en duurde in totaal 12 weken. Het 
effect van de interventie is op drie meetmomenten gemeten met de belangrijkste uitkomstmaat toename 
van fysieke zelfredzaamheid en spiervermogen. Er heeft een nulmeting voor de power training 
plaatsgevonden. Vervolgens gevolgd door een tussenmeting na 6 weken trainen (2x per week) en 
uiteindelijk een eindtest met een adviesgesprek.  
 
Interventie 
De interventie bestaat uit een 12-wekelijks oefenprogramma van 30-40 minuten 2 maal per week.  De 
power training bestond uit een mix van functionele oefeningen uit het dagelijkse leven, Olympische 
krachtoefeningen, sprint- en wendbaarheidsoefeningen. Daarnaast werden de reactiesnelheid en 
balans ook getraind. De kern en onderscheidend vermogen van deze training is dat het gevarieerd, 
taakgericht en intensief is.  
 
Resultaten 
De deelnemende ouderen zijn fysiek fitter geworden. Ze hebben progressie geboekt bij zowel prestatie 
gerelateerde fitheid, als gezondheid gerelateerde fitheid en fysieke zelfredzaamheid. Verdere informatie 
hierover kunt u terugvinden onder het kopje resultaten. 
 
Aanbevelingen 
De interventie is erop gericht om ouderen doelgerichter te laten trainen om zo hun specifieke probleem 
en de context waarin het probleem zich afspeelt te verbeteren. Hierbij speelt de interventie power 
training een belangrijke rol. De interventie speelt namelijk in op het probleem dat ouderen ondervinden; 
een grotere moeite met het uitvoeren van hun ADL (Algemeen dagelijkse activiteiten) taken, door hun 
verminderde prestatie gerelateerde fysieke fitheid. Dit leidt tot een groter risico op lichamelijke 
beperkingen, waardoor ze minder kunnen participeren in het dagelijkse leven en  eerder afhankelijk 
kunnen worden van de zorg. 
 
Daarnaast is deze interventie ook gericht op positieve effecten van de sociaaleconomische en 
maatschappelijke betekenis (en daarmee waarde) van de deelnemende groep ouderen. We verwachten 
dat deelnemers die nog werken productiever zijn en langer door kunnen gaan met hun werk. Tevens 
voorzien we een positief effect in de vorm van fittere gepensioneerde deelnemers, die zich vaker 
maatschappelijk verdienstelijk zullen maken. En dat hun gezondheid- en welzijnswinst zich zal vertalen 
in minder zorgconsumptie en minder beroep zullen doen op gemeentelijke voorzieningen. Hun 
economische en maatschappelijke inzetbaarheid verbetert. In plaats van consument van zorg, worden 
zij juist producent van welzijn. Het is dus van belang de door hun gewonnen taakfitheid en fysieke 
(functionele) zelfredzaamheid te benutten en hun eigen ideeën en wensen voor hun sociale omgeving, 
dan wel werk, mogelijk te maken. 
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Stelling: u wilt participeren en dankzij de door u gewonnen taakfitheid kan dat nu ook; laten we daar 
samen een plan voor maken en dat realiseren.   
 
We willen deze betrokkenheid graag handen en voeten geven in de communicatie naar de groep, de 
aanwezigheid van vertegenwoordigers op belangrijke momenten en wellicht het belonen van resultaat 
en initiatief. 
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Voorwoord  
 

In Nederland neemt de vergrijzing toe tot 4,7 miljoen ouderen in 2041, ten opzichte van de 2,7 miljoen 

in 2012 (Giesbers et. al. 2013). De levensverwachting zal in 2060 voor mannen en vrouwen gestegen 

zijn naar respectievelijk 83 en 87 jaar, ten opzichte van de huidige levensverwachting in 2015 van 80 en 

83 jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], (2015). Hiervan zal naar schatting de helft van de 

toegenomen levensjaren niet in goede gezondheid doorgebracht worden (Europese Commissie 2009). 

Vanaf 50 jaar ondervindt ongeveer 20% een langdurige lichamelijke (functionele) beperking. Dit 

percentage stijgt naarmate de leeftijd toeneemt (Anton et. al. 2004; Gool et. al. 2014). Volgens het 

disablement model refereert een beperking van iemand naar het verlies of abnormaliteit van weefsel, 

orgaan of ander lichamelijk niveau (Verbrugge et. al. 1995). Waardoor er een beperking in de uitvoering 

van de ADL-taken (algemene dagelijkse levensverrichtingen) kan ontstaan. Waardoor zelfstandig 

wonen en leven voor problemen kan zorgen. 

 

Om deze problemen tegen te gaan zijn gemeenten druk bezig met de invulling van hun nieuwe taken 

die per 2015 deel uitmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het maatschappelijk 

doel van de Wmo is ‘participatie’. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en 

meedoen in de samenleving. In de vergrijzende samenleving zijn de gemeenten daarmee voor een 

uitdagende taak komen te staan, ook al om de toenemende zorgkosten in de hand te houden. 

 

“Ouderen vitaal in beweging” is een zorg innovatief empowerment programma voor 55-plussers, 

ontwikkeld door Sportmedisch bewegingscentrum Sports & Science in Lochem in samenwerking met 

Move instituut van Vrije Universiteit van Amsterdam en het instituut van bewegingsstudies van de 

Hogeschool Utrecht. Het kent twee bouwstenen: kern is een vitaliteit- en gezondheidsprogramma met in 

het verlengde daarvan een programma voor maatschappelijke betrokkenheid en productiviteit. De 

nieuwe beweeginterventie is dan ook ontwikkeld om deze fysieke taakfitheid te trainen en de fysieke 

zelfredzaamheid te verhogen met gevarieerde, functionele en intensieve power training in plaats van 

bewegen als Haarlemmerolie in te zetten. 

De interventie moet eraan bijdragen dat deze groep langer economisch en maatschappelijk productief 

blijft en (vergeleken met leeftijdsgenoten) significant minder beroep gaat doen op Zvw en Wmo. 

 

Dit eindrapport gaat over de interventie evaluatie van ''Ouderen vitaal in Beweging'' uitgevoerd door 

sportmedisch bewegingscentrum Sports & Science in de gemeente Lochem. U vindt hier het verslag 

van een pilot onderzoek bij 150 ouderen in deze gemeente, waarin de innovatieve beweeginterventie is 

onderzocht om de volgende vraag te beantwoorden:  

 

Leidt deze interventie tot een hogere mate van fysieke zelfredzaamheid bij ouderen?  

 
De werkwijze, de resultaten alsmede de conclusies en aanbevelingen zijn te vinden in deze rapportage. 
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Inleiding 
 
De gemeente Lochem is een sterk vergrijzende gemeente. Ouderen leven tegenwoordig steeds langer 
en willen zo lang mogelijk vitaal en zelfredzaam blijven. Een klein deel van deze bevolkingsgroep neemt 
daar ook een stuk eigen verantwoording in en gaat voor een gezonde leefstijl. Maar een groot deel 
ouderen leeft, om verscheidene redenen, een inactief leven. De verwachting is dat zij in toenemende 
mate een beroep gaan doen op de zorgverlening en raken steeds meer beperkt in het uitvoeren van 
hun dagelijkse activiteiten. Dit terwijl juist ouderen een belangrijke bijdrage aan actief burgerschap 
kunnen leveren. Inactiviteit bij ouderen zorgt ervoor dat dit potentieel niet volledig wordt benut. 
De vraag voor deze bevolkingsgroep is: Hoe krijgen we deze groep inactieve ouderen (55 jaar en 
ouder) op een verantwoorde manier in beweging en kunnen we hun fysieke taakfitheid vergroten, 
waardoor hun zelfredzaamheid en de kwaliteit van hun leven toeneemt. Zowel nu als in de toekomst? 
 
In antwoord op deze vraag heeft sportmedisch bewegingscentrum Sports & Science in samenwerking 
met de Gelderse Sport Federatie, de gemeente Lochem en Stichting Welzijn Lochem, een pilotplan 
ontwikkeld, dat specifiek, meetbaar, acceptabel en realistisch is en snel tot resultaten leidt. Dit zorg 
innovatieve plan heeft als doel om een innovatieve werkwijze te ontwikkelen waarmee (in)actieve 
55+ers meer gaan bewegen, waardoor ze een groter welzijn krijgen en daarbij tevens de begeleiding- 
en zorgkosten gereduceerd worden. Tevens voorziet het in de behoefte om aansluiting van zorglijnen in 
de gemeente Lochem te verbeteren, aangezien met dit plan een werkwijze wordt ontwikkeld die in een 
later stadium als vernieuwende werkwijze kan worden ingezet. Ouderen worden in dit plan gemeten qua 
zelfredzaamheid en fysieke fitheid. Ze krijgen vervolgens een gerichte power training van 12 weken 
aangeboden en na die periode worden de tests opnieuw gedaan. Vervolgens wordt er geëvalueerd en 
een advies voor een vervolgtraject gegeven. 
 
 
Het is duidelijk een preventief programma: Inactieve ouderen worden weer in beweging gezet. Veel 
ouderen willen wel in beweging komen maar kunnen fysiek niet of durven niet te bewegen. De Tender 
Sociaal profiel werd aangevraagd, om de pilot uit te kunnen voeren om de innovatieve werkmethode te 
testen op de betreffende bevolkingsgroep en de uitkomsten uitgebreid te monitoren. Vervolgens werd 
aan de hand van de uitkomsten een structureel vervolg gegeven om dit ook mogelijk te maken voor 
andere ouderen in de gemeente Lochem, maar ook andere gemeenten. Het consortium wil graag 
aantonen dat de begeleide ouderen, die gericht in beweging zijn gezet, na 12 weken gezondheidswinst 
én een verhoogd welzijn rapporteren en weer een betere aansluiting met de samenleving krijgen. 
Daaruit volgend kan deze werkmethodiek breed worden weggezet door kennis over te dragen, te 
coachen, en meerdere mensen aan een dergelijk programma deel te laten nemen. 
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Achtergrond en doelstelling 
 

Achtergrond van het project 

Een groeiende bevolkingsgroep in Lochem, maar ook landelijk gezien, zijn de 55 +ers. Het betreft een 
aanvankelijk nog fitte en vitale bevolkingsgroep, die steeds langer fit, vitaal en zelfredzaam wil blijven. 
Onwetendheid over een gezonde leefstijl en de bij ouder worden horende fysieke beperkingen zorgen 
er echter voor dat ouderen in de praktijk steeds inactiever worden. Ze willen deze fysieke beperkingen 
graag tegen gaan, maar weten niet precies hoe. En als ze al weten hoe, dan kunnen ze het vaak niet 
bewerkstelligen omdat ze tegen fysieke beperkingen aan lopen die ze in de dagelijkse taken 
belemmeren. Het is van belang deze negatieve spiraal te doorbreken. 
Gemeenten bereiden zich voor op hun nieuwe taken die per 2015 deel uitmaken van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarvan de uitwerking inmiddels steeds duidelijker wordt. Het 
maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Naast de overheid zijn ook 
professionals, gemeenten en cliëntorganisaties aan het zoeken naar de juiste invulling van het werken 
aan vitaliteit en zelfredzaamheid. Deze vernieuwende werkwijze is nadrukkelijk geen uitvoering van 
wettelijke taken, maar kan wel goed een bijdrage leveren om mensen langer zelfstandig te laten zijn. 
Verder zorgt deze werkwijze ervoor dat mensen niet alleen maar meer “meedoen” maar ook gezonder 
en vitaler worden en langer zelfredzaam zijn.   
 
Veel ouderen komen voor een fysiotherapeutische behandeling naar Sports & Science met een gerichte 
hulpvraag. Vaak blijkt dat ouderen meer verlies hebben van spieren, kracht, snelheid en coördinatie dan 
dat wenselijk is. Zij geven aan fitter te willen worden en graag lang thuis te willen blijven wonen, maar 
dat hun fysieke gesteldheid ze belemmert in een vitaal en fit leven. Daarom is dit pilotplan ontwikkeld, 
waarmee het consortium de inactieve oudere weer in beweging wil krijgen. 
 
Inactiviteit ligt aan de basis van een grote verscheidenheid aan chronische aandoeningen. Gebrek aan 
bewegen leidt tot progressief verlies van conditie, fysieke fitheid en uiteindelijk verlies van functie en 
zelfredzaamheid. Een belangrijk aspect van gezondheid en zelfredzaamheid is het bezitten van 
voldoende fysieke fitheid. In de praktijk wordt bewegen wel vaak als behandeling ingezet, echter helaas 
vaak als Haarlemmerolie zonder afstemming tussen de hulpvraag, doel en vorm van het 
beweegprogramma. Bewegen wordt daarbij als doel ingezet in plaats van als middel. Daarnaast wordt 
het bewegen niet binnen de verschillende contexten van het gezondheidsprobleem van de ouder 
wordende mens uitgevoerd. Het beweegplan moet gericht zijn op taakstelling: iedere senior heeft een 
andere leefomgeving en beweegdoelen en dat moet in de behandeling meegenomen worden. 
Overkoepelend hierin is dat de oudere vaak moeite heeft met het inzetten van de beweging, het gaan 
opstaan uit de stoel, de eerste stap tijdens het lopen. Ook ondervinden ze vaak problemen met het 
participeren op bewegingsverstoringen van buitenaf bijvoorbeeld, ineens stoppen om een 
voorbijrennend kind te ontwijken, omdraaien omdat een bekende van achter tegen je praat. 
Deze pilot richt zich dan ook juist op het ontwikkelen van een vernieuwende werkwijze voor die eerste 
versnelling: het op maat in beweging krijgen van de inactieve ouderen. Want je kunt wel oefenen om 
lang te kunnen fietsen, maar als je de fiets niet uit de schuur kunt halen en niet op durft/kunt stappen, 
heeft het geen zin om het fietsen te trainen. Deze gegevens werden allemaal meegenomen en maakt 
het daarom een uniek programma, dat voorziet in een innovatieve vervolgwerkwijze, waar alle ouderen 
baat bij kunnen hebben. 
 
We weten dat toegenomen vitaliteit ook toegenomen levenslust en ondernemingslust betekent. Daarom 
is dit ook een zeer interessante doelgroep voor de Wmo, want actie nu scheelt actie later in de Wmo. 
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De toegenomen vitaliteit en de ermee samengaande energieboost, maken het kansrijk dat ze meer voor 
een ander kunnen betekenen. De zo ontstane toename van actief burgerschap is dan ook een positieve 
bijwerking van dit plan.  
 
Doelstelling, relevantie en effecten 
Het doel is het ontwikkelen van een innovatieve werkwijze die ervoor zorgt dat de fysieke taakfitheid 
van inactieve senioren wordt vergroot, waardoor hun zelfredzaamheid én kwaliteit van leven toeneemt. 
Bijwerkingen van de nieuwe werkwijze zijn tevens dat de ouderen actiever in de maatschappij kunnen 
participeren en tevens de begeleiding- en zorgkosten gereduceerd worden, zowel nu als in de 
toekomst.  
 
Doelen waarom we de innovatieve werkwijze willen ontwikkelen: 

1. De taakfitheid, (fysieke) zelfredzaamheid en kwaliteit van leven verhogen van ouderen.  
2. Ouderen economisch en maatschappelijk productief houden. 
3. Verminderen van de zorgconsumptie en het beroep doen op de Zvw en Wmo-voorzieningen 
4. Preventief. 
5. De werkwijze een leereffect laten hebben op andere gemeenten en in de toekomst over heel 

Gelderland (en daarbuiten) kan worden ingebed. 

Een belangrijk middel om de hiervoor genoemde doelstellingen te behalen is verantwoord en doelmatig 
bewegen, waarbij de gewenste toekomstsituatie is: 

 Dat in de gemeente Lochem een vernieuwend geïntegreerd beweegaanbod gerealiseerd wordt 
voor ouderen, mantelzorgers, betrokken verzorgers én hun omgeving.  

 Zorgkosten beperkt worden, daar deze gerichte beweegprogramma’s tevens een preventief 
effect op de ouderdomskwalen hebben. 

 Kwetsbare ouderen weer actiever kunnen participeren in de maatschappij. 

 
Relevantie 
Studies tonen aan dat inactiviteit leidt tot progressief verlies van conditie, spiermassa en van de fysieke 
fitheid van mensen. Uiteindelijk leidt dit tot verlies van fysieke zelfredzaamheid met als gevolg ook het 
verlies van participatie power (Hazell et. al. 2007; Melov et. al. 2007). De nieuwe beweeginterventie is 
dan ook ontwikkeld om deze fysieke taakfitheid te trainen en de fysieke zelfredzaamheid te verhogen 
met gevarieerde, functionele en intensieve power training in plaats van bewegen als Haarlemmerolie in 
te zetten. 
De interventie moet eraan bijdragen dat deze groep langer economisch en maatschappelijk productief 
blijft en (vergeleken met leeftijdsgenoten) significant minder beroep gaat doen op Zvw en Wmo. 
 
Dit is onderverdeeld in 3tal sub vraagstellingen:  

1. Heeft power training invloed op prestatie gerelateerde fitheid? 
2. Heeft power training invloed gezondheid gerelateerde fitheid? 
3. Heeft power training invloed op fysieke zelfredzaamheid? 

  

 
 
Strategie 
Om deze doelstellingen te bereiken is er gekozen voor een groepsgerichte aanpak, specifiek gericht op 
het verbeteren van het spiervermogen. De beweeginterventie bestaat uit wekelijks variërende, 
functionele en hoog intensieve power trainingen. 
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De ouderen hebben 12 weken lang deze power training gevolgd. Hierbij hebben ze functionele 

lichaamseigen oefeningen gedaan, waarbij spiervermogen, wendbaarheid, reactiesnelheid en balans 

getraind werd. De kern en het onderscheidend vermogen van deze training is dat het gevarieerd, 

taakgericht en intensief genoeg is om een effect te sorteren.  

 

Wetenschappelijke onderbouwing 
   

Conceptueel figuur 1 Beschrijft de problemen die ouderen ondervinden vanuit het ICF-model wat 
gehanteerd wordt door de WHO (WHO, 2001). Ouderen krijgen door degeneratie en fysieke inactiviteit 
een verminderd fysiek vermogen. Dit bestaat uit de prestatie gerelateerde fitheid waarvan 
spiervermogen een onderdeel is. Door de afname van dit systeem, samen met de afname van het 
snelle energiesysteem, kunnen ouderen niet meer zelfstandig taken uitvoeren. Hierdoor zijn ze niet 
meer fysiek zelfredzaam (Hazell et al., 2007; Melov et al., 2007). 
Fysieke zelfredzaamheid is het fysieke vermogen om zelfstandig dagelijkse taken uit te voeren 
zonder daarbij hulp nodig te hebben van de omgeving (Curzel et. al. 2013).  
 
 
 

 
 

 

 

Figuur 1 probleemmodel ouderen. 

MU = Motor Units (zenuwontvangers in een spier), ATP = Adenosinetrifosfaat, CP = Creatinefosfaat 
(snelle energiesystemen). 
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Conceptueel model figuur 2 beschrijft onze hypothese op dit probleem bij ouderen. 

Door power training worden de verantwoordelijke lichamelijke systemen beïnvloed. Hierdoor gaat de 

fysieke fitheid vooruit, waardoor de fysieke zelfredzaamheid wordt verbeterd. 

 

 
 
 
 
 
Figuur 2 hypothesemodel power training ouderen. 
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Methode 
 
Na het ontwikkelen van de beweeginterventie en akkoord van de gemeente Lochem en de provincie 
Gelderland voor de cofinanciering, is gestart met het aanschaffen van de benodigde testmaterialen en 
inplannen van betreffende projectleden. 
 
Via lokale kranten is in persbericht melding gemaakt van het ophanden zijnde project, waardoor de 
eerste kandidaten zich aanmeldden. Een flyer ter werving deelnemers is gemaakt. 
 
Tijdslijn werving van de deelnemers 
 

 Er is op 13 augustus een lezing gehouden over dit project op Fit 4 Life dag bij Sports & Science.  
 Er zijn flyers verspreid via Stichting Welzijn Lochem en de huisartsen. 
 Op 10 oktober is er informatie verstrekt aan ouderen tijdens de de “Voel je thuis in 

Lochem“markt in gemeentehuis Lochem. 
 Op 27 oktober is er een artikel en interview van de eerste testdag gepubliceerd (week 44) 
 Op 4 november is er een persbericht geplaatst over de start van het project in 3 lokale kranten: 

In de Kijker, Extra Nieuws en Berkelbode. 
 Advertenties in de lokale kranten. 

 
Dit alles resulteerde in 165 aanmeldingen. 
 
Wekelijks op dinsdagen vanaf 27 okt. t/m 22 dec. werden testdagen gepland. Er werd maximaal 15 
deelnemers per dag getest. Een test duurde een uur, inclusief ontvangst en nabespreking. 
 
Plan van aanpak: activiteiten 
Selecteren van de groep senioren: 

 Max. 150 fysiek inactieve* ouderen (m/v) die momenteel niet aan sport /actief bewegen doen 
 Die woonachtig zijn in de gemeente Lochem 
 Die nog zelfstandig wonen 
 Die 55 jaar of ouder zijn 

* Inactief wil zeggen; Volwassenen (18 jaar en ouder): zowel in de zomer als de winter op geen enkele  dag per 

week ten minste 30 minuten matig intensief lichamelijk actief (Bernaards, 2014) 

 
Vervolgens werden aan de hand van verschillende testen (zowel fysieke- als gezondheidstesten en als 
vragenlijsten over zelfredzaamheid en sociaal en mentaal welbevinden), de beweegbehoefte en 
beweegmogelijkheden van de betreffende senioren bepaald. Iedereen heeft een intakegesprek gehad 
om te bekijken welke beweegdoelen mensen voor zichzelf nog zouden kunnen stellen. Vragen daarbij 
waren: Wat zou fijn zijn om weer te kunnen? Wat zijn uw talenten? Doet u daar (nog) iets mee?  
Een groot deel van deze groep kan nu misschien nog alles, maar is inactief (en behoort daarmee tot de 
risicogroep). Eigenlijk is het een soort van onbewust onbekwame groep die veel risico loopt om in de 
toekomst klachten te ontwikkelen 
 
Aan de hand van de uitkomst van deze testen, gingen zij een specifiek en taakgericht 
beweegprogramma volgen gedurende 12 weken onder specialistische begeleiding bij Sports & Science 
te Lochem. Tussendoor werden resultaten in kaart gebracht en zo nodig werden programma’s 
aangepast. Na de periode van 12 weken werden alle tests opnieuw uitgevoerd en een concreet nieuw 
beweegvoorstel /adviesgesprek gedaan om te borgen dat de ouderen structureel zouden blijven 
bewegen. Hierbij kregen ze ook een passende aanbieding om de training in dezelfde vorm te kunnen 
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blijven volgen. Ook zijn enkele deelnemers die (om verschillende redenen) zijn uitgevallen, na een 
periode van een paar weken opnieuw getest om te kijken wat de effecten waren op hun uitval. 
 
Testprotocol verkort: 
T0 = nulmeting (in week 0). 
T1 = 1e evaluatieve tussentijdse meting (na 6 weken). 
T2 = laatste test (na 12 weken) 
 
Uitgebreide anamnese werd afgenomen waarin de ziektegeschiedenis, de klachten en beperkingen 
maar ook de wensen en verwachtingen van de deelnemers in kaart werden gebracht. 
 
Gezondheid gerelateerde fysieke fitheid werd getest door de volgende waardes te meten:  
Lengte, Gewicht, Bloeddruk, Cholesterol, Glucose, Peakflow (longinhoud), Knijpkracht hand 
Deadlift 1 RM, Astrand (longcapaciteit), Inbody meting (spier-vetmassa vergelijken en verdeling over het 
lichaam, gewicht en BMI) 
 
De prestatie gerelateerde fysieke fitheid werd getest met de volgende testen: 
Traplooptest, Counter Movement Jump (hoogtesprong), Horizontal Jump (vertesprong). 
 
De (fysieke) zelfredzaamheid werd gemeten door een zelfredzaamheidsmatrix en short form 36 
vragenlijst en semigestructureerde interview. De maatschappelijke kosten en baten van de gewonnen 
gezondheid is gemeten en uitgedrukt in QALY. QALY (Quality-adjusted life-year) is een maat voor 
kwaliteit van een levensjaar (uitgedrukt in tijd), opgebouwd uit de resterende levensduur en de kwaliteit 
van leven van een persoon na interventie. QALY's worden berekend als een schatting van de 
gewonnen levensjaren, waarbij elk jaar vermenigvuldigd wordt met een gewicht (ook wel utiliteit 
genoemd) dat de kwaliteit van leven weergeeft van de persoon in dat jaar. 
 
Bij de eindtest kregen alle deelnemers een eindgesprek, waarbij ze inzage kregen in hun testresultaten 
en ze een persoonlijk beweegadvies kregen om de progressie te borgen.  
 

Beweeginterventie organisatie 
De beweeginterventies zijn gestart vanaf 3 november 2015. 
De deelnemers kregen de keuze uit verschillende dagen en uren om te komen sporten: 
Naarmate het aantal deelnemers toenam, is het aantal groepen uitgebreid met extra uren. 
Op de piek in de interventie periode vonden 17 power training uren onder begeleiding plaats. 
 
De deelnemers trainden in groepen die groeiden naar maximaal 12-14 deelnemers. De groep had 
(afhankelijk van groepsgrootte) tijdens het trainen begeleiding van 1-2 professionele begeleiders.  
  
Tijdens de beweeginterventie periode zijn presentielijsten bijgehouden. Om te borgen dat wel 2x per 
week getraind werd, kon op afspraak gewisseld worden. De lijsten werden wekelijks bijgehouden in een 
bestand met vermelding van de bijzonderheden. Ook drop-outs werden genoteerd met reden van drop 
out. 
 
Via brieven werden de deelnemers uitgenodigd voor hun volgende testmoment en die brieven werden 
tijdens de training uitgereikt. Het testen werd voornamelijk op dinsdag uitgevoerd i.v.m. de extra 
personele bezetting van het projectteam. 
 
 
 



 

14 

 

Beweeginterventie principes en kaders 
Definitie van power training: er wordt tussen 5 - 10 herhalingen getraind, 3-5 sets worden uitgevoerd in 
een explosieve concentrische spiercontractie met een 1 RM (RM = Repetition Maximum) van <60% 
(Kraemer et. al. 2002). Definitie power: power is een Engelse term voor spiervermogen en dit betreft de 
inherente eigenschap van skeletspieren waarbij de krachtproductie en snelheid van spiercontractie 
gerelateerd zijn. Wat betekent dat bij toename van snelheid van een spiercontractie de krachtproductie 
van een spier afneemt (El Hadouchi 2016). 
 
Beweeginterventie invulling 
De power training werd gedaan door de training een mix te laten zijn van Olympische krachtoefeningen, 
functionele lichaamseigen oefeningen, spiervermogen en wendbaarheid, reactiesnelheid en balans. De 
kern en onderscheidend vermogen van deze training is dat het gevarieerd en taakgericht is en intensief 
genoeg om een effect te bewerkstelligen. 
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Resultaten ''Ouderen vitaal in Beweging'' 
 
Processen 
We hebben bij het project “Ouderen vitaal in Beweging“ met een aantal procesindicatoren gewerkt om 
de progressie te monitoren. 
Hierbij hebben we gekeken naar de sociaal maatschappelijke aspecten van de interventie. De ouderen 
waren zeer gemotiveerd om in een groep te trainen. Ze kregen inzicht in de progressie door de 
testresultaten in te zien. Er is nagebeld bij deelnemers als ze een training verzuimd hadden of we iets 
voor ze konden betekenen. We hebben als groep afgesloten en per individu een eindgesprek gedaan. 
Zo hebben we tijdens het gehele traject de progressie en motivatie gevolgd en gewaarborgd.  
 
Interventie uitkomsten 
Er zijn 3 verschillende stations voor testen uitgevoerd. Dit zijn de stations voor:  

1. Gezondheid gerelateerde fitheid, dit betekent de fitheid die ingaat op je gezondheid waarbij: 
„hoe is je lichamelijke basis?“ leidend was. Kun jij een bepaalde hoeveelheid werk verrichten? 

2. De prestatie gerelateerde fysieke fitheid is ook gemeten, deze fitheid gaat in op het presteren. 
Het gaat hier niet om hoeveel je kunt doen maar wát je de gehele dag doet. 

3. Dan is er ook nog fysieke zelfredzaamheid gemeten door een 2- tal vragenlijsten en een 
kwalitatief eindgesprek waarbij tevens quotes van deelnemers zijn verzameld. 

 
De gezondheid gerelateerde fysieke fitheid testresultaten: 
De ouderen zijn vooruit gegaan op gezondheid gerelateerde fysieke fitheid. Dit is te zien in 
onderstaande meetresultaten. In de meetresultaten zijn de gemiddelde resultaten van de gehele groep 
weergegeven op de meetmomenten T0 = 0 meting, T1 = midden test en T2 = eind test. 
 
Deadlift score verbetering trad op bij 73% van de deelnemers 
 

 
 
De toename is trekkracht in KG. 
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Vetmassa is verminderd bij 65% van de deelnemers 
 

 
De afname is vetmassa in KG. 
 
 
Bloeddrukdaling trad op bij 59% van de deelnemers  
 

 
De afname is mmHG, gemeten aan de linkerbovenarm. 
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Cholesterolverlaging bij 54% van de deelnemers. 
 

 
 
 
 
 
Glucosewaarde lager bij 72% van de deelnemers. 
 

 
 
 



 

18 

 

Spiermassa is verbeterd bij 66% van de deelnemers 
 

 
 
De toename van spiermassa is in KG. 
 
Fietstest score verbetering trad op bij 66% van de deelnemers 
 
De prestatie gerelateerde fysieke fitheid testresultaten  
De deelnemers hebben de grootste progressie gemaakt bij de prestatie gerelateerde fysieke fitheid. Dit 
is gemeten door 3 meetinstrumenten waarbij de 2 sprongtesten meten hoe snel mensen kracht kunnen 
leveren en bij de traplooptest hoe lang ze intensieve arbeid vol kunnen houden. De meetmomenten zijn 
hetzelfde als de gezondheid gerelateerde fitheid testresultaten. 
 
Counter Movement Jump score verbetering trad op bij 66% van de deelnemers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De toename in spronghoogte zijn in CM. 
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Traplooptest score verbetering trad op bij 83% van de deelnemers 

 
De toename is het gemiddeld aantal keren dat de trap op en af is gelopen. 
 
 
 
Horizontal Jump score verbetering trad op bij 74% van de deelnemers 

 
De toename is in CM dat in verte gesprongen is. 
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De (fysieke) zelfredzaamheid testresultaten  

De fysieke zelfredzaamheid is gemeten met 2 vragenlijsten. Hierbij geven de ouderen een score aan de 
taak- of gezondheid gerelateerde vragen die de lijst voorlegt. Ook hier is een verbetering te zien. 
 
50% van de deelnemers voelt zich fitter en gezonder. 

 
Scorebereik algehele gezondheid is van op een schaal van 1 t/m 5 gemeten, hogere score is beter. 
24% van de deelnemers gaf een verbetering aan in lichamelijke zelfredzaamheid 

 

 
 

25% gaf aan verbeterd te zijn in het uitvoeren van dagelijkse taken 
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Overzicht van gezondheid gerelateerde fitheid 

 

 

Verschil in gezondheid op verschillende uitkomstmaten gemeten bij het 1e en laatste meetmoment, 
waarbij zwart het 1e meetmoment is en grijs het laatste meetmoment. 
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Overzicht toename in spiervermogen gemeten met de GymAware Squat test 

 

 

 
Verschil in spiervermogen gemeten met de GymAware, uitgedrukt in watt, snelheid in seconden, en 

miliseconden. Zwarte staaf is de nulmeting en grijze staaf is eindmeting. 
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Overzicht toename in spiervermogen gemeten met de GymAware Sensor Based Sit to Stand test 

  

 
Toegenomen spiervermogen en snelheid uitgedruk in watt en mili seconden, gemeten tijdensde 
midden- en eind test. 
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Overzicht toename in anaerobe uithoudingsvermogen gemeten met de Wingate test 
 

 
Verschil in anaerobe vermogen op een Wingate fietstest. Scores uitgedrukt in watt, watt / kg, RPM = 
omwentelingsnelheid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Toename fysieke functionele zelfredzaamheid gemeten door 3 verschillende vragenlijsten. 

 

 
Bij PSK is een lagere balk een verbetering, bij QALY is hoger beter. 
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Kwalitatieve interview vragen met borgschaal. 

 

  

0 = geen verbetering, 100 = totale verbetering 
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Borging 
 

Na afronding van de gehele eindtest kregen alle deelnemers een uitgebreid eindgesprek waarin ze het advies 
en tips kregen voor vervolg sporten en bewegen. Daarna kregen ze de gelegenheid om hun persoonlijke vragen 
te stellen. Een groot deel van de deelnemers gaf aan door te willen gaan met deze vorm van training. Alle 
deelnemers hebben een gereduceerd aanbod gekregen om de training in groepen te blijven voortzetten. Sports 
& Science heeft daartoe haar expertise en speciale extra uren met een trainer permanent beschikbaar gesteld. 

 

Veel deelnemers gaven aan eerst de zomer buiten te willen doorbrengen maar wilden wel graag in 
september/oktober komen sporten. 

De aanbieding die de deelnemers kregen omvatte: 

 

Aanbieding abonnement vervolg 55+ in beweging: 

 Een half jaar abonnement voor € 35, - p.m. voor 65-plussers en € 37, - p.m. voor 55 -65-jarigen 

 Onbeperkt trainen en gebruik maken van de trainingsfaciliteiten 

 Onbeperkt meedoen aan de groepslessen 

 Groep power training o.b.v. een fitness & health instructeur 

 Inclusief supervisie fysiotherapeut 

 Geen inschrijfkosten t.w.v. € 25, - 

 Inclusief een Fysiofitheidsscan na 6 maanden t.w.v. € 59, - 

 Gratis bidon 

Degenen die een jaarabonnement namen, krijgen na 12 maanden nog een extra Fysiofitheidsscan t.w.v. € 59, -. 

 

 Enkele ouderen gaven aan weer het verenigingsleven op te willen pakken (tennis, Combifit). Hulp 
daarbij was niet nodig aangezien ze de connecties zelf hadden. 

 40% van de deelnemers hebben van de vervolg aanbieding gebruik gemaakt en doen de power training 
nog steeds. 

 37% deelnemers hebben aangegeven na de zomer terug te willen komen. 

 Bijna alle deelnemers gaven aan doordat ze nu gemakkelijker bewegen, ze meer de fiets (zullen) 
pakken, wandelen of in de tuin werken en meer aan beweging te doen. 

 Enkele deelnemers gaven aan te gaan wandelen en de geleerde oefeningen thuis te willen gaan 
uitvoeren.  

 85% van de deelnemers gaven aan zich zoveel beter te voelen dat ze dit graag voort zouden willen 
zetten. Echter voor sommige deelnemers zijn de maandelijkse kosten te hoog. 
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Quotes van deelnemers over dit onderzoek  
 

''Ik merk dat mijn man over het algemeen fitter is en sneller kan handelen in het dagelijkse leven'' 

 

''Ik merk dat ik sneller en stabieler ben en beter de ladder op kan om de dakgoot schoon te maken.'' 
 
''Ik kan beter bukken en voel me in het algemeen vlotter, soepeler en positiever.'' 
 
''Coördinatie, conditie, kracht en soepelheid is allemaal vooruitgegaan. Herstel sneller na een zware fysieke 
activiteit.'' 
 
''Minder stijf na lang zitten, opstaan uit de stoel gaat makkelijker, uit bed komen gaat makkelijker, voel me fitter.'' 
 
''Tennisslag is verbeterd. Die is krachtiger en opstarten met fietsen gaat sneller.'' 
 
''Kan huishoudelijke taken makkelijker uitvoeren en beter opkomen uit de stoel.'' 
 
Merk dat ik sterker en leniger ben, oefeningen van de power training gaan makkelijker.'' 

 

''Voor de oude schouderblessure is het gunstig geweest. Ben nu sterker in de schouder en voel me fitter.'' 
 
''Uitvoeren van dagelijkse taken gaat makkelijker: ladder op en af gaat sneller, opstaan uit de stoel en uit bed 
opkomen gaat makkelijker.'' 
 
''Meer uithoudingsvermogen, houd de kleinkinderen makkelijker bij, sterker en meer zelfvertrouwen met tillen'' 
 
''Til nu mijn eigen boodschappen weer, eerder liet ik mijn man dit doen. Thuis kan ik actiever de trap op.''  
 
''Minder last van knieklachten, geen last meer van SI-klachten gehad. Minder stijf in het algemeen. 
  
Opstaan uit de stoel gaat makkelijker. Herstel na tenniswedstrijd is sneller. Traplopen gaat beter.'' 
 
''Houding is verbeterd, de slag bij golfen gaat makkelijker; verder weg en nauwkeuriger.'' 
 
''Moest eerst doorzetten de 1e meters nu niet meer'' 
 
''Minder snel verzuurd bij zwemmen, meer banen op 80-90% kunnen zwemmen. “  
 
„Kan beter door de knieën zakken, spijkerbroek zit strakker'' 
 
''Meer zin om wat te doen, meer ruimte in het hoofd gekregen''  
 
''Algeheel fitter, lekkerder in mijn vel, fietsen gaat beter, minder verzuring tijdens het fietsen'' 
 

''Ik voel me fitter en ben bewuster met voeding en leefstijl bezig'' 
 

''Het opstaan vanaf de mat gaat makkelijker; ik kon bijna niet meer dan 200 meter lopen, nu wel weer, kan nu 
bijna alles weer doen wat ik leuk vind sinds de operatie 3 jaar geleden''  
 

''Naar Barchem fietsen gaat makkelijker, de bult op fietsen. En ik kan ook weer de zware uitschuifladder 
hanteren'' 
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Conclusie  
 
Uit deze pilot komt de conclusie dat de interventie “power training” zeer effectief is om fysieke fitheid en 
gezondheid te verbeteren bij ouderen. Ouderen worden door de verbeterde fysieke fitheid minder snel 
hulpbehoevend en blijven langer in staat hun taken zelf uit te voeren. Dit blijkt uit het feit dat ze grote 
vooruitgang hebben op de prestatie gerelateerde testen; de hoogte-, vertesprong en traploop test. Deze 
testen meten de kracht in relatie met de snelheid. Zo zijn de ouderen sneller en krachtiger geworden, 
waardoor ze taken zelfstandig kunnen uitvoeren. Ze hebben minder moeite met het opstarten en het 
opvangen van een beweging. Dit wordt ook ondersteund met de gemeten waarden op de SF-36 
vragenlijst. Hierdoor is het niet alleen een meting van een instrument, maar geven de ouderen zelf dus 
ook aan dat ze duidelijk verbetering merken. 
 
Het onderzoek is uniek in zijn soort, omdat dit het eerste onderzoek is waarbij de Olympische 
krachtsoefeningen gecombineerd worden met lichaamseigen krachtoefeningen, wendbaarheid en sprint 
oefeningen. De meeste power trainingen worden machinaal uitgevoerd, waardoor de interventies in 
kwaliteit te kort schieten.  
 
De prestatie gerelateerde uitkomsten zijn de meest relevante waarden omdat dit een relatie legt met 
betrekking tot fysieke zelfredzaamheid en gezondheid. De hypothese was dat het hiaat in snelheid en 
kracht ervoor zorgt dat ouderen meer hulp nodig hebben in het dagelijkse leven doordat ze de het 
vermogen missen om kracht om te zetten in een beweging in een bepaalde tijd. Power training speelt 
hierop in, zo blijken er sterke tot zeer sterke relaties te zijn tussen de uitkomstmaten van prestatie 
gerelateerde fitheid met betrekking tot gezondheid en ADL-taken. Er blijkt dus een sterke relatie te zijn 
met het verbeteren van de prestatie gerelateerde fitheid door power training, de gezondheid ten 
opzichte van vroeger en de beperkingen in werk of andere bezigheden. 
 
Kortom: De pilot “Ouderen zelfredzaam en vitaal in beweging” is een verantwoorde investering voor de 
toekomst van de senioren in deze gemeente want met de verzamelde data kan deze pilot worden 
uitgebouwd tot een vernieuwende werkwijze die breed ingezet kan worden bij deze doelgroep, maar 
vooral ook elders in Gelderland. Dit pakket biedt de oudere burgers een concrete impuls voor een 
vitaler en gezonder leven, waarbij hun zelfredzaamheid én kwaliteit van leven wordt verhoogd.  
 
De uitkomst van deze pilot, die ook effecten te zien gaf op individuele gezondheid/kwaliteit van leven en 
reductie van zorgkosten, biedt tevens een basis voor een gesprek met mogelijke financiers als bv. 
zorgverzekeraars voor de toekomstige borging van een structureel vervolg. 
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Aanbevelingen 
 
De aanbeveling is om te zorgen dat ouderen gerichter en specifieker gaan trainen op hun probleem en 
de context waarbij het probleem zich afspeelt. Hierbij speelt de interventie power training een 
belangrijke rol. De interventie speelt namelijk in op het probleem dat ouderen ondervinden; door 
verminderde prestatie gerelateerde fysieke fitheid moeilijk of geen taken meer uit kunnen voeren. Dit 
leidt tot meer risico op lichamelijke beperkingen en daardoor kunnen ze minder participeren en doen ze 
meer een beroep op de zorgkosten. 
 
De preventie is hierin het sleutelwoord. Beter is om in te grijpen voordat het probleem zich voordoet. Dat 
betekent dat voordat ouderen het gaan merken dat ze beperkt worden in het dagelijkse handelen, ze er 
al actief mee aan de slag gaan. 
 

Naast powertraining zou de overheid ook moeten inzetten op de sociaaleconomische en 
maatschappelijke betekenis (en daarmee waarde) van de deelnemende groep ouderen. We verwachten 
dat deelnemers die nog werken, productiever zijn en blijven op hun werk. We verwachten ook dat fittere 
gepensioneerde deelnemers zich vaker maatschappelijk verdienstelijk zullen maken en dat hun 
gezondheid- en welzijnswinst zich zal vertalen in minder zorgconsumptie en dat ze minder beroep 
zullen doen op gemeentelijke voorzieningen. Hun economische en maatschappelijke inzetbaarheid 
verbetert. In plaats van consument van zorg, worden zij juist producent van welzijn. Het is dus van 
belang de door hun gewonnen taakfitheid en fysieke (functionele) zelfredzaamheid te benutten en hun 
eigen ideeën en wensen voor hun sociale omgeving, dan wel werk, mogelijk te maken.  
Stelling: u wilt participeren en dankzij de door u gewonnen taakfitheid kan dat nu ook; laten we daar 
samen een plan voor maken en dat realiseren.  
 
We willen deze betrokkenheid graag handen en voeten geven in de communicatie naar de groep, de 
aanwezigheid van vertegenwoordigers op belangrijke momenten en wellicht het belonen van resultaat 
en initiatief. 
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Procesevaluatie 
 
Het aantal deelnemers: 
Aantal deelnemers eerste test: 157 
Aantal deelnemers tweede (tussen) test: 149 
Aantal deelnemers eindtest: 131 
 
Uitval: 16,5% Dat is uitzonderlijk laag in tegenstelling tot andere projecten, zeker gezien de leeftijd van 
de deelnemers van deze kwetsbare groep. 
 
 
Reden uitval of niet doen eindtest: voornamelijk door ziektes (als herseninfarct, ongeluk, staaroperatie, 
heupoperatie, hartpatiënt, baarmoederverzakking, maar ook door trainen 2x per week te zwaar of geen 
tijd meer door verplichtingen als kleinkinderen of ouders) 
 
Van de uitval groep zijn 15 deelnemers 8-12 weken na hun stoppen alsnog getest. Het bleek dat zij ten 
opzichte van hun tussentest weer achteruitgang vertoonden qua spiermassa en mate van fit en sterk 
voelen, maar dat ze nog wel beter waren ten opzichte van hun begin test. Het lijkt erop dat de mate van 
zelfredzaamheid weer afneemt na het stoppen van de gerichte power training. 
 
40 % van de deelnemers hebben van de vervolg aanbieding gebruik gemaakt en doen de power 
training nog steeds. 

 
37% van de deelnemers hebben aangegeven na de zomer terug te willen komen. 

Bijna alle deelnemers gaven aan doordat ze nu gemakkelijker bewegen, ze meer de fiets (zullen) 
pakken, wandelen of in de tuin werken en meer aan beweging te doen. 

Enkele deelnemers gaven aan te gaan wandelen en de geleerde oefeningen thuis te willen gaan 
uitvoeren. 

 

85% van de deelnemers gaven aan zich zoveel beter te voelen dat ze hier wel mee door willen gaan. 
Echter voor sommige deelnemers zijn de maandelijkse kosten te hoog. Overweging zou zijn om deze 
ouderen een financiële ondersteuning te bieden vanuit de gemeente of zorgverzekeraars. 
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