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‘Artsen bovengemiddeld sportief’, kopte een artikel in Medisch Contact onlangs1. Uit een enquête 

onder deelnemers aan het KNMG-artsenpanel blijkt maar liefst 84 procent te sporten. Uit ander 

onderzoek is gebleken dat artsen die zelf sporten, meer geneigd zijn dit ook aan hun patiënten voor 

te schrijven2 . Dat komt goed uit: in een groot aantal medische richtlijnen is ‘meer bewegen’ na 

‘stoppen met roken’ als belangrijkste advies opgenomen. Maar hoe zit het met de praktijk? Hoe 

ervaren patiënten (para)medische advisering en begeleiding bij sport en bewegen? Dat is een 

belangrijk onderwerp van onderzoek in het NWO-project Sport in Tijden van Ziekte (zie kader 

onderaan dit artikel). Als onderdeel hiervan hebben we een online vragenlijst voorgelegd aan 

mensen met borstkanker, depressie, diabetes of hiv3-6. Tijd om enkele resultaten eens naast die van 

de artsen te leggen en vooral ook eens op de ervaren begeleiding in het behandeltraject in te 

zoomen. 

 

Sportdeelname patiënten 

Vergeleken met de sportdeelname van de Nederlandse bevolking van achttien jaar en ouder (73%) 

en artsen (84%) sporten de respondenten uit de bevraagde patiëntengroepen veel (mogelijk 

selectieve respons); diabetespatiënten, vooral met type 1, sporten het meest (97%) en mensen die 

hiv hebben of een depressie hebben (gehad) het minst (beide 75%; zie tabel 1). De meest beoefende 

sporten komen aardig overeen met die van de artsen en de Nederlandse bevolking als geheel, met 

enkele opvallende uitschieters per groep. Bij de bevolking als geheel en onder de patiënten staat 

fitness op nummer één; onder actieve patiënten met borstkanker, diabetes type 2 en hiv doet zelfs 

meer dan de helft daaraan. Hardlopen is niet alleen onder artsen relatief populair, maar ook onder 

mensen die een depressie hebben (gehad) en mensen met diabetes type 1. Artsen tennissen relatief 

vaak vergeleken met de bevolking en patiënten. Zwemmen doen zij en alle ondervraagde 

patiëntengroepen juist relatief weinig.    

  



 

                          

Tabel 1 Sportdeelname en de zes meest beoefende sporten van de Nederlandse 
bevolking (18-65 jaar), artsen en vier patiëntengroepen (18+). 

  

 

Nederlandse 
bevolking* 

artsen** borstkanker depressie diabetes 
type 1 

diabetes 
type 2 

hiv 

 n=7386 n=2362 n=104 n=105 n=160 n=110 n=252 

Sportdeelname 73 84 86 75 97 90 75 

  n=5428 n=1984 n=89 n=79 n=155 n=99 n=188 

fitness (incl. aerobics etc.) 35 34 61 38 43 52 51 
wandelsport 25 n.b. 38 20 37 32 22 
zwemmen 24 13 18 18 16 15 18 
hardlopen 22 40 15 33 38 14 19 
wielrennen/toerfietsen 17 23 22 22 32 34 21 
tennis 7 16 9 4 8 9 4 

* bron: OBiN 2013 (Ongevallen en Bewegen in Nederland was een continu uitgevoerde bevolkingsenquête 
onder zo’n 10.000 Nederlanders naar onder meer  sportparticipatie) 

** bron: Visser & Broersen, 2015. n.b. = percentage niet bekend 

    De tabel geeft percentages van erboven vermelde aantallen weer. Het gaan om sporten die in de 
afgelopen twaalf maanden zijn beoefend. Men kon meerdere sporten aankruisen  

 

 

Een kwart (bij depressie) tot de helft (bij hiv) van de patiënten geeft aan dat de ziekte weinig invloed 

heeft gehad op het sport- en beweeggedrag. Maar er zijn ook mensen die zich er vanwege de ziekte 

niet toe kunnen zetten om te gaan sporten; bij depressie is dat de helft, bij borstkanker bijna een op 

de drie. Bovendien voelt een deel van de respondenten zich soms schuldig dat hij of zij niet zo 

sportief is. Dat geldt het vaakst bij depressie (37%) en het minst vaak bij diabetes type 1 (7%). 

Ongeveer een vijfde vindt het best eng om fanatiek te sporten.  

 

Ervaren begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject 

Maar hoe zit het nu met de begeleiding bij sport en bewegen die patiënten na hun diagnose ervaren? 

In alle vier de groepen oordelen de respondenten daarover vrij kritisch. Zo geeft twee derde van de 

mensen met hiv aan dat er niet of nauwelijks aandacht voor het onderwerp was tijdens hun 

behandeltraject (zie figuur 1A). Bij hiv is dit misschien niet vanzelfsprekend onderdeel van de 

behandeling, maar voor andere ziekten is er een goed behandelaanbod. Bijvoorbeeld (sportaanbod 

vergelijkbaar met) Herstel & Balans na borstkanker, running therapy, een psychomotorische therapie 

bij depressie en een verscheidenheid aan leefstijlprogramma’s bij diabetes type 2. Bij die laatste 

aandoening staat begeleiding bij leefstijlverandering zelfs bovenaan in de NHG-richtlijn7. Toch ervoer 

ook in deze groepen drie tot vier op de tien geen of weinig aandacht voor het onderwerp in de zorg, 

ongeacht het jaar van diagnose.  

 Een minderheid van de respondenten vindt dat hij/zij goed is begeleid bij het (weer) gaan 

sporten en bewegen na de diagnose (zie figuur 1B). Bij borstkanker is dat nog bijna de helft, maar bij 

diabetes type 2  één op de vijf en in de andere drie groepen aanzienlijk minder. Een kleine groep is 

van mening dat de (huis)arts passende sport- en beweegadviezen heeft gegeven (zie figuur 1C). Bij 

diabetes type 2 geldt dat voor vijftien procent, in de andere groepen voor twee tot zes procent. 

Opvallend is ook de relatief grote groep die ‘weet niet/niet van toepassing’ als antwoord heeft 

gegeven. Betekent dat ‘niet van toepassing omdat de arts geen advies heeft gegeven’? 



 

                          

  

Figuur 1. Hoe ervaren patiënten begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject? 
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Tot slot: waar hebben patiënten behoefte aan? 

Een derde (bij diabetes) tot twee derde (bij depressie) van de patiënten geeft aan meer te willen 

bewegen of sporten dan momenteel het geval is. Uit bovenstaande resultaten komt naar voren dat 

de begeleiding vanuit de medische hoek hierbij te wensen overlaat, in ieder geval in de ervaring van 

de respondenten. Waar hebben zij dan wel behoefte aan? Uit opmerkingen die respondenten aan 

het eind van de vragenlijst hebben toegevoegd, komen enkele aanwijzingen naar voren (zie kader). 

Er is bijvoorbeeld vraag naar hulp gericht op het omgaan met bijwerkingen van medicatie of 

behandeling. Over het algemeen lijkt er behoefte te zijn aan maat- en persoonsgerichte begeleiding 

en advisering. In onze uitgebreide kwalitatieve vervolgstudie die nu loopt, gaan we hier nader op in. 

Ook vanuit het perspectief van de zorgverleners. Houd daarom onze website in de gaten voor meer 

resultaten. 

 

*** 

 

 

 

Open antwoorden van enkele respondenten: 

 

‘Heb wel behoefte gehad aan begeleiding van bewegen tijdens chemo. Is niet aanwezig in mijn 

woonplaats.’  

 

‘Als je bij de dokter komt met depressieve klachten, is zijn antwoord: je moet meer bewegen, 

dan komt het goed. Op dat moment heb je daar niets aan. Je hebt er geen zin in, kunt je er 

niet toe zetten. En dat is geen onwil, maar onmacht. Sporten lijkt op dat moment een 

makkelijke oplossing voor iemand die het niet begrijpt.’  

 

‘Soms vind ik het lastig om veel te bewegen, omdat ik dan (ondanks aanpassingen in mijn 

insulinebehoefte) juist te laag of te hoog komt te zitten. Het is moeilijk je insuline zo aan te 

passen dat je met het sporten een mooie bloedsuiker hebt.’ (respondent met diabetes type 1) 

 

‘Ik voldoe ruim aan de bewegingsnorm van 30 minuten: zes dagen per week fiets of wandel ik 

minimaal een uur stevig door en sport daarnaast nog drie maal per week intensief. Toch heb ik 

altijd het gevoel dat ik meer moet bewegen om gezond te blijven, maar kan dit naast een 

fulltime baan fysiek en qua tijd niet opbrengen. Dit geeft me regelmatig het gevoel dat ik 

onvoldoende doe om mijn diabetes in de hand te houden, aangezien mijn diabetes in de loop 

der jaren is verergerd in plaats van verbeterd. De boodschap dat door bewegen 

bloedglucosewaarden verbeteren, wordt vaak als een absolute waarheid gebracht. Nu dit bij 

mij niet het geval is, geeft het mij het gevoel te falen.’ (respondent met diabetes type 2) 

 

‘Ik sport erg graag zowel voor als na de hiv. (…). Wel heb ik regelmatig last van spieren / 

gewrichten /blessures waarvan ik vermoed dat ze met de medicatie/hiv samenhangen. Ik vind 

hier weinig ondersteuning in om dit na te gaan en mis begeleiding hier in.’  



 

                          

Verantwoording van het onderzoek 

De vragenlijsten zijn uitgezet via patiëntenverenigingen, medische professionals en sociale media. 

Ouderen, lager opgeleiden en mensen met een niet-westerse achtergrond zijn onder de 

respondenten ondervertegenwoordigd. Een uitgebreide onderzoeksverantwoording en meer 

resultaten zijn in de rapportages te vinden3-6. 

‘Sport in Tijden van Ziekte’ is een onderzoek naar betekenissen van sport en bewegen voor 

chronisch zieken en (interactieve) processen van betekenisgeving na de diagnose. Centraal staan de 

verhalen over sport, bewegen en ziekte van mensen met diabetes, depressie, borstkanker en hiv en 

de (para)medische professionals die hen zorg verlenen. Het onderzoek maakt deel uit van het 

Onderzoeksprogramma Sport van NWO (pijler Meedoen) en wordt uitgevoerd door onderzoekers 

van de afdeling Metamedica/het EMGO+ Instituut van het VU medisch centrum en het Mulier 

Instituut in samenwerking met diverse maatschappelijke partners. Kijk voor meer informatie op 

www.stzverhalen.nl. 
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Zie ook: ‘Patiënten kritisch over medische sportbegeleiding’ 

Nieuwsbericht in Medisch Contact door Heleen Croonen – 7 september 2015. 

http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/150928/Patienten-kritisch-over-

medische-sportbegeleiding.htm  
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