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Beweging op maat: een analytisch 

oefenprogramma voor ouderen

Dr. Lieve Heyrman – Onderzoeker Expertisecel Healthy Living 

Inhoud

• Beweging in WZC?

• UCLL-onderzoeksproject ‘Woonzorgcentrum in 
beweging’

• Good practice: Beweegkaartjes programma UCLL

• What’s next?

Beweging in WZC?

Beweging in WZC

• Vroeger: ‘rust’huizen

 Bewoners die na een werkleven wilden genieten van de 
oude dag

 Bewegen = schaken, dammen, wandelen

• Nu: ‘woon- en verzorgingstehuizen’

 Bewoners die owv gezondheidsproblemen niet meer 
thuis kunnen blijven wonen

 Meer aandacht voor bewegen bij deze doelgroep

Tiessen-Raaphorst A. et al., 2010

Hoeveel bewegen ze?

• Slechts 14% van bewoners behaalt de beweegnorm

• Nog groter percentage is inactief

• Vrouwen bewegen minder dan mannen

• Geen relatie met leeftijd of socio-economische 

status

Tiessen-Raaphorst A. et al., 2010

Huidig beweegaanbod 

• Fysieke activiteiten: Blijf fit, Thé dansant, fit-o-
meter,…

• Animatie: Bezoek aan de markt/winkel,… 

hln.be Logo-oostbrabant.be hln.be
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Huidig beweegaanbod 

• Aanbod fysieke activiteiten blijft onderbenut omdat 

het niet iedereen aanspreekt

 Bv. Niet iedereen danst graag, beweegt graag in grote 
groepen

• Wordt niet frequent genoeg ingericht

 Bv. ‘Blijf-fit’ 1x per maand

Determinanten van beweging

hln.be

• Barrières voor ouderen

 Gezondheidsproblemen

 Sedentaire levensstijl/geen interesse om te bewegen

 Negatieve ervaringen/valangst

 Gebrek aan gezelschap

Baert et al., 2011; Buman et al., 2010; Chen, 2010; Lees et al., 2005; McAuley et al., 2003;  Moschny et al., 2011; Nied et al., 2002; Phillips & 
Flesner, 2013; Schutzer & Graves, 2004; Weeks et al., 2008

Determinanten van beweging

• Barrières voor bewoners WZC

 Te weinig steun

 Te klein aanbod

 Aanbod niet afgestemd op interesses en functioneren

 Dagelijkse routines te strikt

 Plaatsgebrek

Benjamin et al. 2011

Determinanten van beweging

hln.be

• Facilitators voor ouderen

 Plezier tijdens bewegen

 Gezondheidsproblemen aanpakken

 Eigen-effectiviteit (zelfvertrouwen)

 Sociale steun

Baert et al., 2011; Buman et al., 2010; Chen, 2010; Lees et al., 2005; McAuley et al., 2003;  Moschny et al., 2011; Nied et al., 2002; Phillips & 
Flesner, 2013; Schutzer & Graves, 2004; Weeks et al., 2008

Determinanten van beweging

• Facilitators voor bewoners WZC

 Inplannen in dagelijkse routine

 Herinneringen van personeel

 Assistentie

 Gesuperviseerde oefeningen

 Gemotiveerde begeleiding

Philips & Flesher, 2013; Weeks et al., 2008

Determinanten van beweging

• Barrières voor personeel WZC

 Gebrek aan (financiële) middelen / materiaal

 Personeelstekort

 Onvoldoende opgeleid

 Zorg om veiligheid bewoners

Lazowski et al., 1999; Benjamin et al., 2011; Verhoeven & Heyrman, 2015
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Determinanten van beweging

• Barrières voor personeel WZC

 Motivatie bewoners

 Diversiteit bij bewoners (fysiek, cognitief)

 Tijds- en plaatsgebrek / Strikte dagroutines

 Onvoldoende ondersteuning van management

Lazowski et al., 1999; Benjamin et al., 2011; Verhoeven & Heyrman, 2015

Criteria ontwikkeling 
beweegprogramma

• Inspelen op zoveel mogelijk determinanten van 
beweging
 Zie brochure ASE-model p. 8

Chodzko-Zajko et al. 2009; de Vries et al. 2012

Criteria ontwikkeling 
beweegprogramma

• Inspelen op zoveel mogelijk determinanten van 
beweging
 Zie brochure ASE-model p. 8

• Multimodaal
 Spierkracht, lenigheid, uithouding, evenwicht

• Op maat 

Chodzko-Zajko et al. 2009; de Vries et al. 2012

UCLL onderzoeksproject
‘Woonzorgcentrum in beweging’

Doelstellingen UCLL project

• Doelstelling 1: Ontwikkeling 2 beweegprogramma’s

 Exergame programma

 Beweegkaartjes programma

• Doelstelling 2: Uittesten beweegprogramma’s

 Haalbaarheid en effectiviteit in een WZC

Doelstelling 1
Ontwikkeling beweegprogramma’s
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Doelstelling 1
Ontwikkeling beweegprogramma’s

ALGEMENE KENMERKEN: INHOUD

• Spelen in op zoveel mogelijk determinanten van 

beweging 

 Zie brochure p. 12

• Multimodaal: oefeningen spelen in op evenwicht, 
lenigheid, uithouding en kracht 

Doelstelling 1
Ontwikkeling beweegprogramma’s

ALGEMENE KENMERKEN: VORM

• Voorbereidende fase 

 Infosessie 

 Familiarisatiesessies

• Matig intensief (2x week, ± 1 uur)

• Kleine groepjes onder begeleiding

Doelstelling 2
Uittesten beweegprogramma’s

Studie opzet

• Bewoners van WZC Edouard Remy (Leuven)

• In/exclusiecriteria
 MMSE > 20 

 lichte tot matige FA uitvoeren 

 zelfstandig kunnen staan 

 10 meter kunnen lopen zonder hulpmiddel

• Toestemming van huisarts of CRA 

Studie opzet

• 3 groepen
 Exergames (N=8), Kaartjes (N=9), Controle (N=12)

• Duur: 2 x week - 8 weken (16 sessies) 

• Kleine groepjes 

Evaluatie effectiviteit 

• Beoordeling programma’s op inhoud & 

haalbaarheid

 Zelfrapportage door bewoners en begeleiders

• Dagboeken – vragenlijsten - focusinterviews
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Evaluatie effectiviteit

• Invloed op zelfredzaamheid

 Pre - posttest

• Zelfrapportage door bewoners en begeleiders

• Vragenlijsten - focusinterviews

• Gestandaardiseerde testen

Gestandaardiseerde testen
Parameter Test Referentie

LICHAMELIJK FUNCTIONEREN
Evenwicht, valrisico

Berg Balance Scale

Timed Up and Go (TUG)

Berg et al., 1992

Podsiadlo & Richardson, 1991

Kracht
Martin Vigorimeter (handknijpkracht)

Timed Chair Stand Test

Mathiowetz et al., 2011

Guralnik et al., 1994

Flexibiliteit
Functional Reach Test

Back Scratch Test

Rikli & Jones, 1999

Rikli & Jones, 1999

Uithouding 6-minuten wandeltest Butland et al., 1982

ADL Modified Physical Performance Test Brown et al., 2000

EMOTIONEEL FUNCTIONEREN Angst om te vallen Falls Efficiency Scale International
Prevention of Falls Network 

Europe

Depressie Geriatrische Depressieschaal Yesavage et al., 1983

Angst Zelfbeoordelingsvragenlijst van der Ploeg, 2000

Eenzaamheid Loneliness Scale
de Jong Gierveld & van Tilburg, 

1999 

COGNITIEF FUNCTIONEREN Werkgeheugen Digit Span taak Wechsler, 2005

Inhibitie Stroop kleur-woord test Stroop, 1935

Taakswitching Dual taak: TUG + terugtellen van 50
Andres et al., 2008; Yamada et 

al., 2011

Evaluatie effectiviteit

• Invloed op zelfredzaamheid

 Pre - posttest

• Zelfrapportage door bewoners en begeleiders

• Vragenlijsten - focusinterviews

• Gestandaardiseerde testen

Opstellen van individuele veranderprofielen

Veranderprofielen

Beweegkaartjes programma
UCLL

Inhoud
Oefeningen Intensiteit

(herhalingen)

Modaliteit

Opwarming 5 minuten Samen

Lenigheid Enkel 10 x L, 10 x R Samen

Hoofd 10 x L, 10 x R Samen

Kuiten 15" L, 15" R Samen 

Schouders 15" houden Samen

Evenwicht Schuifelen 2 meter Elk om beurt

Unipodale stand 2 reeksen 10" L, 10" R Samen

Kracht Kuiten 2 x 15 (30" rust) Samen

Bovenbeen 2 x 15 (30" rust) Samen

Bovenrug 2 x 15, rood (30" rust) Samen

Borst 2 x 15, groen (30" rust) Samen

Buik 2 x 15 (30" rust) Elk om beurt

Uithouding Stappen op 

muziek

5 minuten (mag met 1 x rust) Samen

In samenwerking met 
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Voorbeelden   
oefeningen

Programma op maat

• 2 varianten 
 ‘senioren in beweging’ (basis)

 ‘senioren in beweging plus’ (gevorderd)

• Bepaald ahv 6-minuten wandeltest (6MWT)

• Beide varianten
 Opbouw intensiteit: 2 x 4 weken

Materiaal

• Stoelen zonder armleuning

• Afplaktape

• Therabanden verschillende sterktes (geel, rood, groen, 
blauw)

• Wandrek / parallelle barren

• Chronometer

• CD-speler

• Anti-slip matje

Begeleiding

• Klaarzetten materiaal

• Oefeningen begeleiden

• Waken over correcte uitvoering

• Veiligheid garanderen

• Motiveren

• Evt oefeningen aanpassen bij lichamelijke beperkingen

Begeleiding

• Vooropleiding is noodzakelijk

 Achtergrond bewegingsdeskundige (kinesitherapeut, 

bewegingscoach)

 Opleiding voorzien vanuit UCLL

• Zie DEMO namiddag
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• Uitgetest in WZC Edouard Remy

• 9 deelnemers

 5 mannen – 4 vrouwen

 Gem leeftijd 83.33j (± 6.02j; 72-92j)

 Gem MMSE 25 (± 3; 20-28)

Is dit programma effectief? Is dit programma effectief –
Inhoud en haalbaarheid

• Programma is kwaliteitsvol en haalbaar

 Oefeningen zijn laagdrempelig, leuk en gevarieerd

 Bewoners zijn tevreden

 Hoge therapietrouw 

 Bewoners willen programma’s verderzetten                                                                                     

en raden het aan anderen aan

Reacties bewoners en begeleiders 

Het was eens iets anders, we 
deden andere bewegingen 

dan we normaal doen. 
(bewoner)

Is dit programma effectief –
Inhoud en haalbaarheid

• Belangrijkste redenen om vol te houden

 Plezierig

 Contact met begeleiders

 Om prestaties te verbeteren

 Functioneren ging vooruit

 Goed voor zelfvertrouwen 

Is dit programma effectief –
Inhoud en haalbaarheid

• Leukste oefening: stappen op muziek (uithouding), 
buikspieren

• Minst leuke oefening: Lenigheid (hoofd en enkel), 
evenwicht op 1 been

Is dit programma effectief -
Invloed op zelfredzaamheid

ZELFRAPPORTAGE

 88,9% voelde zich beter in vel

 77,8% kreeg meer zelfvertrouwen

 66,7% was gelukkiger

 55,6% kon beter stappen

In ben fitter en sterker door de oefeningen, 
ik kon de oefeningen steeds beter. Ik heb 

heel wat mobiliteit in mijn nek gewonnen. Ik 
ben op alle vlakken vooruit gegaan. 

(man, 92 jaar)
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Is dit programma effectief -
Invloed op zelfredzaamheid

TESTEN

• Flexibiliteit benen nam toe (groep)

• 30% vooruitgang (individuele veranderprofielen)

 Flexibiliteit benen

 Uithouding

 (handknijp)kracht

Conclusie

• UCLL ontwikkelde een beloftevol beweegprogramma dat

 inspeelt op de belangrijkste determinanten van 

beweging

 haalbaar in woonzorgcentrum

 geapprecieerd door gebruikers

 effectiviteit hoopvol, verder onderzoek in grotere groepen

• Zelf uitproberen in demo’s

What’s next? 

• Huidig beweegkaartjes programma verder 
verspreiden 

 Dienstverleningsaanbod
• inschrijven mogelijk bij katrien.verhoeven@ucll.be

Met dank aan…

• WZC Edouard Remy (Leuven)

• Expertisecel Healthy Living, UC Leuven-Limburg

• Expertisecel Active Ageing, UC Leuven-Limburg

• Expertisecentrum van Gezond Bewegen van de KU Leuven 
(PortaAL)

• Center for Human Movement Sciences, University Medical Centre 
(UMCG), University of Groningen

• Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen

mailto:katrien.verhoeven@ucll.be

