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Kenmerken 258 BOR-deelnemers

BEWEGEN OP RECEPT

Bewegen op Recept 
Stimuleert beweegactiviteit 
bij volwassenen die niet of 
nauwelijks sporten

Wat is Bewegen op Recept?
BOR is een wijkgerichte interventie met als doel het 
verbeteren van de beweegactiviteit van mensen die 
niet of nauwelijks sporten. De doelgroep bestaat uit 
patiënten tussen 18 en 65 jaar die zich in de eerstelijns 
huisartsenpraktijk presenteren met niet afnemende 
klachten wegens overgewicht, type 2 diabetes, bewe-
gingsarmoede, rugklachten en/of spanningsklachten. 
Wanneer de huisarts het idee heeft dat beweging de 
gezondheid van de betrokken cliënt ten goede zal komen, 
kan hij een BOR-recept uitschrijven. Het BOR-recept 
bestaat uit een op maat gemaakt beweegprogramma 
van 18 weken onder leiding van een gespecialiseerd 
instructeur en gesprekken met een leefstijladviseur. 
Facultatief kan een cursus gezonde voeding gevolgd 
worden. De pilot is uitgevoerd in Zaandam en richtte 
zich vooral op inwoners van de krachtwijk Poelenburg 
en omliggende wijken. 

De effectevaluatie
Om het effect van BOR op de korte en lange termijn 
te onderzoeken, hebben de deelnemers op meerdere 
momenten een vragenlijst met betrekking tot beweeg 
activiteit, kwaliteit van leven en huisartsbezoeken 
ingevuld;
• Voor aanvang van het beweegprogramma 
• Direct na het beweegprogramma
• Drie maanden na het beweegprogramma
• Een jaar na het beweegprogramma
Daarnaast zijn tijdens de intake en de eindevaluatie 
de individuele doelen met betrekking tot het beweeg-
programma vastgesteld en zijn de conditie, buikomvang, 
lengte en gewicht gemeten. 

GGD Zaanstreek-Waterland heeft in opdracht van gemeente Zaanstad het initiatief 
genomen om Bewegen op Recept (BOR) te implementeren in Poelenburg en 
omliggende wijken. In samenwerking met Sportservice Zaanstad en ZONH is de pilot 
van deze interventie van 2010 tot en met 2012 uitgevoerd. Aan de pilot was een 
onderzoek gekoppeld om de effectiviteit van BOR te meten. Deze factsheet beschrijft 
de meest opvallende resultaten van de uitgevoerde effectevaluatie.

Onderzoek naar de effecten van Bewegen op Recept 

Kenmerken van de BOR-deelnemers 
In totaal hebben 258 deelnemers meegedaan aan BOR. 
Bijna alle deelnemers (93%) waren vrouw. Tweederde 
(64%) had een lage opleiding genoten en de grootste 
groep deelnemers (89%) was niet-westerse allochtoon. 
Meer dan de helft van de deelnemers had enige (54%) 
of grote (17%) moeite met rondkomen en meer dan 
tweederde (69%) was afhankelijk van uitkeringen. 

BOR sluit goed aan op de individuele doelen 
van de deelnemers
Tijdens de gesprekken met de leefstijladviseur stellen 
de deelnemers doelen op die zij zelf willen behalen door  
deelname aan BOR. Na deelname heeft 85% van de  
deelnemers minimaal 1 van de door henzelf gestelde 
doelen behaald. Met name het verbeteren van de conditie 
(83%) en verminderen van pijn (77%) worden door bijna 
alle deelnemers behaald. Alleen afvallen wordt door 
minder dan de helft (39%) van de deelnemers behaald.



Beweegactiviteit en conditie verbeterd na BOR
Na deelname aan BOR is het aantal deelnemers met een 
goede conditie1  met 11% gestegen. Tevens is het aantal 
deelnemers dat aan de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen (NNGB)2  voldoet, gestegen. Bij de intake van 
BOR voldeed 33% van de deelnemers aan de NNGB. Na 
afloop voldeed 49% van de deelnemers aan de norm. 
Na een jaar was dit 43%. Er is dus een langdurige stijging 
van de beweegnorm zichtbaar bij de deelnemers van 
BOR. 

Een derde van de deelnemers blijft langdurig 
sporten
78% van de deelnemers had nog nooit gesport voor 
deelname aan BOR. Van de deelnemers die nog nooit 
hadden gesport voor deelname aan BOR, was na drie 
maanden nog 39% en na een jaar nog 37% aan het 
sporten in groepsverband. Bij een aantal deelnemers 
was het gebrek aan begeleiding de reden om op langer 
termijn door te gaan met sporten.  

Positief effect op de psychische gezondheid 
beïnvloedt de keuze om door te gaan met 
sporten
Na deelname aan BOR is het percentage deelnemers 
dat psychisch gezond3 was met 14% gestegen. Deze 
stijging was met name waarneembaar in de groep die 
na deelname aan BOR door bleef gaan met sporten. 
In de groep die door bleef gaan met sporten was het 
percentage dat matig tot ernstig ongezond was sterk 
afgenomen, van 31% tijdens de intake tot 10% tijdens 
de eindevaluatie.  

Aantal huisartsbezoeken blijft gelijk
De deelnemers is gevraagd hoe vaak zij de afgelopen 
2 maanden de huisarts bezocht hebben. Gemiddeld 
gingen de deelnemers twee keer naar de huisarts. Dit is 
tijdens alle meetmomenten gelijk gebleven. Daarmee is 
geen verandering in het aantal huisartsbezoeken voor 
en na BOR aangetoond. 

Financiële situatie belemmerende factor om 
door te gaan met sporten
Alle deelnemers gaven aan dat het financiële aspect een 
belemmerende factor is om door te gaan met sporten. 
Aangezien de meeste deelnemers afhankelijk zijn van 
een uitkering (69%) en dus weinig financiële middelen 
hebben, kan sporten bij een fitnesscentrum of zwem-
bad al snel (te) duur zijn. 

Als ik meer sport voel ik me wel echt 
gelukkiger dus dat is een drijfveer 
voor mij om toch te gaan sporten. 

Ik zou heel graag verder gaan met 
sporten maar ik heb geen geld, 
helemaal niet nu mijn uitkering nog 
verder omlaag gaat. Ik werk nu ook 
nog maar 1 dag in de week, dus ik 
beweeg nog minder maar ik wil wel 
echt bewegen.
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1 Conditie is gemeten met een steptest of fietstest.

2 Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB) is minimaal 5 dagen in 
de week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging

3 Psychische gezondheid is in kaart gebracht met behulp van een 
combinatie van de SF-12 en MHI-5 vragenlijst. Bij een score van 60 of 
hoger is iemand ‘psychisch gezond’. 



Positieve effecten van BOR op integrale aanpak 
en sportaanbod
Naast effecten op gezondheid zijn er ook doelen behaald 
in integrale aanpak en sportaanbod. Er zijn afspraken 
ontstaan tussen de eerstelijnszorg, huisartsen en 
leefstijladviseurs, waardoor de doorstroom van BOR 
naar specifiek sportaanbod bij sportaanbieders in de 
buurt mogelijk wordt gemaakt. 
Voorheen was er nog geen sportaanbod voor de groep 
vrouwen die graag alleen met vrouwen willen sporten. 
Door BOR zijn er op twee ochtenden nu speciale 
sportmogelijkheden in Zwembad de Slag, waarbij 
vrouwen alleen met vrouwen kunnen sporten. 

Conclusie Bewegen op Recept
•  Een relatief moeilijk bereikbare groep heeft  

kennis kunnen maken met de positieve effecten 
van bewegen

•  BOR sluit goed aan op de individuele doelen  
van de deelnemers

•  Beweegactiviteit en conditie verbeterd  
door deelname aan BOR

•  Een derde van de deelnemers blijft  
langdurig sporten

•  Positief effect op de psychische gezondheid 
beïnvloedt de keuze om door te gaan met sporten

• Aantal huisartsbezoeken blijft gelijk
•  Financiële situatie is een belemmerende factor  

om door te gaan met sporten
•  BOR heeft een positief effect op integrale aanpak 

en sportaanbod

Aanbevelingen
•  Na afloop van BOR is het raadzaam om meer aandacht 

te besteden aan continuering van het sporten op de 
lange termijn en de deelnemers hierin eventueel te 
blijven begeleiden, bijvoorbeeld door middel van 
regelmatige gesprekken met leefstijladviseurs. 

•  Het aanbieden van goedkopere beweegactiviteiten 
zou ervoor kunnen zorgen dat meer deelnemers 
blijven sporten na BOR.
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Voor opmerkingen en vragen over de effectstudie 
van Bewegen op Recept kunt u contact opnemen 
via bor@ggdzw.nl

GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 25454
www.bewegenopreceptzaanstad.nl

De pilot en de effectstudie werd gefinancierd door 
ZONMW, Fonds Nuts Ohra en gemeente Zaanstad.  


