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Samenvatting Bewegen op Recept Zaanstad 
 
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 is een onderzoek gekoppeld om de effectiviteit van BOR te meten.  
 
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, bewegingsarmoede, 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 beweegactiviteit, 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 
beweegprogramma vastgesteld en zijn de conditie, buikomvang, lengte en gewicht gemeten. 
 
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 is verbeterd na BOR 
Na deelname aan BOR is het aantal deelnemers met een goede conditie met 11% gestegen. Tevens is 
het aantal deelnemers dat aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 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 langere termijn niet door te gaan met sporten. 
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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 gezond 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 is het percentage matig tot ernstig ongezond 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 twee 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 
Voor alle deelnemers was het financiële aspect een belemmerende factor 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 zwembad al snel (te) duur zijn. 
 
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. 
 
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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1 Inleiding 
 
 
Het bevorderen van lichamelijke activiteit is een belangrijke strategie om de volksgezondheid te 
verbeteren en integratie te bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die het minst bewegen vooral  
een lagere sociaal-economische status (SES) hebben, met name in achterstandswijken1,2,3.  
 
Bewegen op Recept  
Bewegen op Recept (BOR) is een interventie met als doel het verbeteren van de beweegactiviteit van 
mensen met een lage SES. De interventie is in 2003 in Den Haag4 ontwikkeld. De doelgroep voor BOR zijn 
patiënten tussen de 18 en 65 jaar die zich in de eerstelijns praktijk presenteren met niet afnemende 
klachten wegens overgewicht, diabetes, bewegingsarmoede, rugklachten of spanningsklachten. Als de 
huisarts het idee heeft dat het bevorderen van een actieve leefstijl de gezondheid van de betrokken 
patiënt ten goede zal komen, kan hij een BOR-recept uitschrijven. Het BOR-recept bestaat uit een op 
maat gemaakt beweegprogramma onder leiding van een gespecialiseerd instructeur en gesprekken met 
een leefstijladviseur. Het beweegprogramma heeft een duur van 18 weken. 
Het uiteindelijke doel van BOR is het bevorderen van een actieve leefstijl en een betere kwaliteit van 
leven door het aanbieden van op maat gemaakte beweegprogramma’s die de leefstijl en de kwaliteit van 
leven blijvend zullen verbeteren. 
 
Bewegen op Recept Zaanstad 
GGD Zaanstreek-Waterland heeft in opdracht van de gemeente Zaanstad het initiatief genomen om 
Bewegen op recept (BOR) te implementeren in de wijk Poelenburg in Zaanstad. Deze pilot is in 
samenwerking met Sportservice Zaanstad en ZONH gedurende drie jaar uitgevoerd van 2010 tot en met 
2012. Aan de pilot was een onderzoek gekoppeld om de effectiviteit van BOR te meten. Dit rapport 
beschrijft dit onderzoek. 
 

1.1  Doelstellingen Bewegen op Recept Zaanstad 
De volgende doelstellingen zijn geformuleerd bij aanvang van de studie: 
 

1. De beweegactiviteit van de deelnemers aan BOR is toegenomen.  
2. De kwaliteit van leven van de deelnemers is verbeterd. 
3. Belemmerende en bevorderende factoren voor succes van BOR zijn in kaart gebracht. 

 
Behorend bij deze doelstellingen zijn de volgende prestatie-indicatoren geformuleerd: 
 
Met betrekking tot beweegactiviteit: 

• Na afloop van het beweegprogramma is 75 procent van de deelnemers van plan blijvend te gaan 
bewegen/ sporten. 

• Drie maanden na het beweegprogramma bewegen deelnemers zelfstandig significant meer dan 
voorafgaand aan het programma. 

• Na afloop van het beweegprogramma zijn deelnemers significant fitter dan voorafgaand aan het 
programma. 

 
Met betrekking tot kwaliteit van leven: 

• De kwaliteit van leven na het programma is significant toegenomen ten opzichte van de situatie 
voorafgaand aan de interventie. 

• Na afloop van het programma is het aantal bezoeken aan de huisarts gedaald ten opzichte van de 
periode voorafgaand aan de interventie. 

 
Met betrekking tot belemmerende en bevorderende factoren: 

• Deelnemers hebben na afloop van het programma minimaal 1 van de door henzelf gestelde 
doelen gehaald. 

• Belemmerende factoren om te bewegen zijn in kaart gebracht. 
• Bevorderende factoren om te bewegen zijn in kaart gebracht. 
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1.2 Vraagstellingen Bewegen op Recept Zaanstad 
De volgende hoofdvragen met bijbehorende subvragen zijn geformuleerd: 
 
Wat zijn de effecten van BOR op de beweegactiviteit van de deelnemers, zowel op korte als lange 
termijn? 

• Zijn de deelnemers in een betere lichamelijke conditie na deelname aan BOR?  
• Hebben deelnemers het voornemen meer te gaan sporten op korte en lange termijn? 
• Neemt de beweegactiviteit van de deelnemers toe na deelname aan BOR op korte en lange 
      termijn? 

 
Wat zijn de effecten van BOR op de kwaliteit van leven van de deelnemers, zowel op korte als lange 
termijn? 

• Verandert de kwaliteit van leven na deelname aan BOR zowel op korte als lange termijn? 
• Verandert de frequentie huisartsbezoeken na deelname aan BOR, zowel op 
      korte als op lange termijn?  
 

Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor succes van BOR? 
• Heeft het programma volgens de deelnemers zelf effect gehad op hun beweegactiviteit, fitheid en 

kwaliteit van leven? 
• Hebben deelnemers hun persoonlijke doelstellingen behaald? 
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2 Opzet en methode 
 

2.1 Studiepopulatie en setting 
Voor het implementeren van BOR Zaanstad is de in Den Haag ontwikkelde opzet van BOR aangepast aan 
de situatie in Zaanstreek-Waterland.   
BOR is in eerste instantie uitgevoerd in de wijk Poelenburg in Zaanstad. Poelenburg is een van de 40 
wijken in Nederland waarvoor de minister voor Wonen, Wijken en Integratie geld beschikbaar heeft 
gesteld om de fysieke, sociale en economische condities te verbeteren voor een goed, veilig en 
stimulerend leefklimaat, een zogenoemde krachtwijk. De gezondheidssituatie in deze wijk is slechter dan 
de gemiddelde gezondheidssituatie van de inwoners van Zaanstad5.  
Poelenburg is een van de armste wijken in de stad, het besteedbaar inkomen van de huishoudens ligt 
onder het Zaanse gemiddelde. 48% heeft een laag inkomen6, in Zaanstad als geheel is dat 38%.  
Het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering bedraagt 14%, drie keer zo hoog ten 
opzichte van Zaanstad. Circa 60% van de bevolking van Poelenburg is allochtoon. In deze wijk beweegt 
ruim 75% onvoldoende. Ruim 20% heeft een matig tot slecht ervaren gezondheid5. 
 
Vanaf 2012 zijn tevens omliggende wijken van Poelenburg (Pelder- en Hoornseveld, Zaandam-Zuid, 
Rosmolenwijk, Nieuw West en Kogerveldwijk) geïncludeerd. 
 
De inclusiecriteria voor deelname aan BOR zijn: 

• De deelnemer woont in Poelenburg (of omliggende wijken vanaf 2012). 
• De deelnemer presenteert zich bij een van de deelnemende huisartsenpraktijken met niet 

afnemende klachten wegens overgewicht, type 2 diabetes, bewegingsarmoede, rugklachten en/of 
spanningsklachten. 

• De deelnemer is tussen de 18-65 jaar. 
 
De exclusiecriteria voor deelname aan BOR zijn: 

• De deelnemer kan om medische redenen geen van de sporten die door BOR worden aangeboden, 
beoefenen. 

• De deelnemer heeft van tevoren aangegeven, om welke reden dan ook, het beweegprogramma 
niet af te kunnen ronden. 

 

2.2  Inhoud interventie 
Patiënten waarvan de huisarts (of een andere hulpverlener) het idee heeft dat het bevorderen van een 
actieve leefstijl een positief effect kan hebben op hun gezondheid ontvangen een ‘BOR-recept’. Met het 
recept neemt de cliënt zelf contact op met een leefstijladviseur voor de intake. Daar wordt het recept 
besproken, aanvullende medische vragen gesteld en gezondheidskenmerken zoals het BMI en de 
buikomvang in kaart gebracht. Tevens wordt in overleg bekeken welke beweegactiviteit (fitness of 
aquarobics) het beste bij de deelnemer past, waarbij het aanbod wordt afgestemd op de aanwezigheid 
van een specifieke medische aandoening (bijv. diabetes, COPD).  
Het beweegprogramma bestaat uit 18 cursusweken (één uur per week beweegactiviteit) onder leiding 
van een gespecialiseerd instructeur. Na 14 weken vindt een tussentijds gesprek plaats, wanneer de 
deelnemer nog 4 cursusweken te gaan heeft. In dit gesprek wordt samen met de deelnemer gekeken hoe 
en waar de deelnemer door kan gaan met sporten.  
Na afloop vindt een evaluatiegesprek plaats waarin dezelfde gezondheidskenmerken worden gemeten als 
tijdens de intake. De deelnemer ontvangt een certificaat indien hij minimaal 85% van de cursussen 
aanwezig is geweest, alsmede een overzicht van ‘reguliere’ beweegmogelijkheden in de wijk.  
De deelnemer betaald 50,- euro voor 18 keer sporten en ontvangt 10 euro terug bij een minimale 
deelname van 15 lessen. 
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2.3  Meetmomenten en metingen 
Om het effect van BOR op de korte en lange termijn te onderzoeken, zijn op meerdere momenten 
metingen uitgevoerd; 

• Een intake voor aanvang van de interventie (baseline) 
• Een nameting direct na de interventie 
• Een drie maanden meting 
• Een jaarmeting 

De data zijn verzameld met behulp van vragenlijsten die de deelnemer zelf invult. Bij de vragenlijst van 
de intake zijn een aantal vragen toegevoegd gericht op achtergrondkarakteristieken van de deelnemer. 
De overige vragen zijn identiek tijdens alle meetmomenten en hebben betrekking op beweegactiviteit, 
kwaliteit van leven en ervaren gezondheid van de deelnemer. 
 
Achtergrondkarakteristieken 
Achtergrondkarakteristieken, bestaande uit demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, postcode, 
etniciteit) en medische gegevens (zoals aanwezigheid van bepaalde aandoeningen) zijn tijdens de intake 
door de leefstijladviseur uitgevraagd.  
 
Beweegactiviteit 
Beweeggedrag is in kaart gebracht met behulp van de gevalideerde SQUASH-vragenlijst (zie bijlage). Met 
behulp van deze vragenlijst is vervolgens berekend wat het percentage deelnemers is dat voldoet aan de 
Nederlands Norm Gezond Bewegen (NNGB) minimaal 5 dagen in de week 30 minuten matig intensieve 
lichaamsbeweging.  Daarnaast is met behulp van de vragen uit de SQUASH die specifiek over sporten 
gaan berekend hoeveel deelnemers een sport beoefenen. Tevens zijn de motivatie om zelf verder te gaan 
met bewegen, daadwerkelijk sporten en afname van de (eventuele) klachten in kaart gebracht met 
behulp van een vragenlijst.  
 
Psychische gezondheid 
Psychische gezondheid is in kaart gebracht met behulp van een gevalideerde vragenlijst, welke een 
combinatie is van de SF-12 en MHI-5. Naast de psychische gezondheid is de ervaren gezondheid in kaart 
gebracht door de deelnemers te vragen hoe zij hun gezondheid in het algemeen ervaren. Daarnaast is 
het aantal keren dat de deelnemer de afgelopen 2 maanden bij de huisarts en/of fysiotherapeut is 
geweest nagevraagd. 
 
Belemmerende en bevorderende factoren 
Met behulp van kwalitatieve interviews zijn belemmerende en bevorderende ervaringen met BOR in beeld 
gebracht. Daarnaast is met behulp van de vragenlijst geinventarisatie of de individueel gestelde 
doelstellingen van deelname aan BOR ook daadwerkelijk behaald worden.  
 
Daarnaast heeft de leefstijladviseur de lengte, gewicht, buikomvang en fittest tijdens de intake en 
eindevaluatie gemeten. De fittest is afgenomen op een fiets of een stepper. Zowel de voor- als de 
nameting is op hetzelfde apparaat afgenomen. De vragenlijst staat in Bijlage I.  
 
Om de belemmerende en bevorderende factoren van sporten in kaart te brengen zijn bij 10 deelnemers 
kwalitatieve semigestructureerde interviews uitgevoerd, zie Bijlage II. De deelnemers hebben tijdens de 
intake aangegeven of ze geïnterviewd wilden worden, vervolgens is uit de positieve reacties een random 
steekproef getrokken.  
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Uitval: 101 (39%) deelnemers

INTAKE

258 deelnemers

Aquarobics op Recept (n=172, 67%)
Fitness op Recept, vrouwen (n=67, 26%)
Fitness op Recept, gemengd (n=19, 7%)

DRIE MAANDEN EVALUATIE

109 deelnemers

Uitval: 48 (31%) deelnemers

EEN JAAR EVALUATIE

58 deelnemers

Uitval: 51 (47%) deelnemers

EINDEVALUATIE

157 deelnemers 

-Aquarobics op Recept (n=112, 71%)
-Fitness op Recept, vrouwen (n=36, 23%)
-Fitness op Recept, gemengd (n=10, 6%)

2.4  Statistische analyse 
Karakteristieken van de deelnemers zijn weergegeven als gemiddelden (met standaard deviatie) of de 
mediaan (met interkwartielen range) in het geval van een niet-normale verdeling.  
Significante verschillen in karakteristieken, beweeggedrag en kwaliteit van leven over meerdere 
meetmomenten zijn getest met behulp van gepaarde t-toets (bij continue variabelen) of chi-kwadraat 
toets (bij categoriale variabelen). Bij variabelen met meerdere categorieën zijn significante verschillen ten 
opzichte van de intake getoetst met ANOVA en Bonferroni.  
Sensitiviteitanalyses zijn uitgevoerd om te onderzoeken of het beweeggedrag en de kwaliteit van leven 
significant verschillen voor deelnemers die wel/niet blijven sporten en voor deelnemers aan verschillende 
sporten (fitness of aquarobics). Trendverschillen zijn, waar mogelijk, getracht te testen met behulp van 
GLM voor herhaalde metingen, hierbij werd het significantieniveau op 0.05 gezet. 
 
Kwalitatieve analyses zijn uitgevoerd met behulp van axiale codering. Alle interviews zijn eerst 
uitgeschreven (transcriptie). Na de transcriptie is er begonnen met het uiteenrafelen van de 
interviewteksten. Hierbij is gezocht naar de meest opvallende antwoorden met betrekking tot de 
hoofdvraag en zijn niet relevante stukken weggelaten in de verdere analyse. De tekst is vervolgens 
verdeeld in bruikbare fragmenten. Deze fragmenten zijn voorzien van codewoorden, waardoor een open 
codering is ontstaan. De bij elkaar passende codes zijn vervolgens geclusterd in thema’s. Deze manier 
van axiaal coderen is gedaan bij ieder afzonderlijk interview. 

2.5  Deelnemers 
In totaal hebben 258 deelnemers meegedaan aan het beweegprogramma. 101 (39%) deelnemers 
hebben geen eindevaluatie gehad. Hiervan hebben 14 (14%) deelnemers wel het programma afgerond 
maar geen eindgesprek gehad (zie Figuur 1). De overige deelnemers (n=87, 34%) hebben het 
programma niet afgerond en zijn vroegtijdig gestopt. Redenen van uitval zijn gestopt met het 
programma, geen eindgesprek willen of niet traceerbaar zijn. Van de 258 deelnemers deed het merendeel 
(n=172, 67%) mee aan Aquarobics op Recept, 67 (26%) deelnemers deden mee aan Fitness op Recept 
voor vrouwen en 19 (7%) deelnemers hebben meegedaan aan Fitness op Recept voor zowel mannen als 
vrouwen. Het percentage deelnemers dat is uitgevallen gedurende het programma was niet verschillend 
voor de verschillende beweegactiviteiten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Aantal deelnemers op de verschillende meetmomenten 
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2.6  Kenmerken deelnemers 
Van de 258 deelnemers was bijna iedereen (93%) vrouw. Bijna de helft (42%) was 35 tot 50 jaar en 
tweederde (64%) had een lage opleiding genoten. Het merendeel (89%) van de deelnemers was niet-
westerse allochtoon (zie Figuur 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: Demografische kenmerken van de deelnemers 
 
Het merendeel van de deelnemers had enige (54%) of grote (17%) moeite om rond te komen. Meer dan 
tweederde (69%) van de deelnemers was afhankelijk van uitkeringen (WW, AOW of een 
bijstandsuitkering (42%). Daarnaast bleek bijna 28% van de deelnemers afhankelijk te zijn van het 
inkomen van zijn/haar partner (Figuur 3).  
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Figuur 3. Werksituatie van de deelnemer 
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Bijna alle (98%) deelnemers werden doorverwezen wegens spier- en/of gewrichtsklachten (Figuur 4). 
Meer dan de helft (56%) van de deelnemers werd doorverwezen wegens lichamelijke klachten door 
overgewicht (BMI > 25). Het gemiddelde BMI van de deelnemers was 32 (SD 6). Bij een BMI tussen 30 
en 35 spreken we van obesitas graad 1, waarbij er door het overgewicht medische klachten kunnen 
ontstaan7. 
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Figuur 4. Reden van doorverwijzing Bewegen op Recept  
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3    Resultaten Bewegen op Recept Zaanstad 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van BOR beschreven. Paragraaf 3.1 beschrijft de aanwezigheid en 
behaalde doelstellingen van de deelnemers. In paragraaf 3.2 - 3.5 komen de resultaten aan bod  
geordend naar de drie doelstellingen van BOR (beweegactiviteit, kwaliteit van leven en de belemmerende 
en bevorderende factoren). 
 

3.1 Aanwezigheid en doelstellingen beweegprogramma 
Van de 157 deelnemers die een eindevaluatie hebben gehad is 80% meer dan 15 keer naar de 
beweegactiviteit gekomen (Figuur 8). Dit percentage is voor deelnemers aan Fitness op recept (vrouwen 
of gemengd) en deelnemers aan Aquarobics op Recept gelijk.  
 

Aantal keer aanwezig beweegprogramma
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Figuur 5. Aantal keer aanwezig bij beweegprogramma 
 
BOR sluit goed aan bij de individuele doelen van de deelnemers 
Van de 157 deelnemers die een eindevaluatie hebben gehad, hebben 132 (85%) deelnemers minimaal 1 
van de door henzelf gestelde doelen behaald. Tabel 1 toont per doel het percentage deelnemers dat het 
doel heeft behaald. Bijna alle doelen worden door meer dan de helft van de deelnemers behaald. Alleen 
afvallen wordt door minder dan de helft (39%) van de deelnemers behaald.  
 
Tabel 1. Percentage deelnemers dat de doelstelling behaald 

 

Doelstellingen behaald 

 Intake doel Behaald (%) 

Pijn verminderen  103  79 (77%) 

Afvallen 103  40 (39%) 

Conditie verbeteren 72  60 (83%) 

Fitter worden 52  39 (75%) 

Moeheid verminderen 32  22 (69%) 

Meer energie 31  21 (68%) 
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3.2 Beweegactiviteit  
 
Conditie verbeterd na deelname aan BOR 
De conditie van de deelnemers voor en na deelname aan het beweegprogramma is getest met een 
zogenaamde fittest. Hiervoor is een stepper of een fiets gebruikt (afhankelijk van de leefstijladviseur). 
Vóór deelname aan het beweegprogramma had het merendeel van de deelnemers een redelijke (36%) 
tot matige (41%) conditie (zie Tabel 2). Aan het einde van het beweegprogramma, was de conditie 
significant verbeterd en hadden meer deelnemers een goede conditie dan tijdens de intake (28% versus 
17%). Er was geen verschil waarneembaar tussen deelname aan Aquarobics op Recept of Fitness op 
Recept. De proportie deelnemers met normaal gewicht (BMI <25), overgewicht (BMI 25-30) en obesitas 
(BMI >30) is gelijk gebleven voor en na deelname aan het beweegprogramma. De middelomtrek van de 
deelnemers was significant gedaald, van gemiddeld 103 cm (SD 13) naar 102 cm (SD 13). 
 
Tabel 2. Conditie voor en na deelname aan BOR 

Conditie 

 Intake Eind 

Zeer goed (%) 0 (0) 1 (1) 

Goed (%) 23 (17) 38 (28)* 

Redelijk (%) 50 (36) 47 (35) 

Matig (%) 56 (41) 45 (33) 

Slecht (%) 8 (6) 4 (3) 

Totaal 137 135 

 
Ruim driekwart van de deelnemers is van plan om door te gaan met sporten na BOR 
Na deelname aan het beweegprogramma is de deelnemers gevraagd of zij van plan waren om door te 
gaan met sporten. Meer dan driekwart (78%) van de deelnemers gaf aan dat zij van plan waren om 
verder te gaan met sporten. Hiervan gaf een derde (28%) aan meteen verder te gaan met sporten.  
 
Beweegactiviteit langdurig verbeterd na BOR 
Om het sportgedrag en de hoeveelheid bewegen in het dagelijks leven te meten is er gebruik gemaakt 
van de SQUASH vragenlijst (zie Bijlage I). Vóór deelname aan het beweegprogramma gaf 22% van de 
deelnemers aan te sporten. Na afloop van het beweegprogramma was dit percentage meer dan 
verdubbeld (51%) en was er sprake van een significante stijging in het aantal deelnemers dat een sport 
beoefende. Na drie maanden en na een jaar was dit percentage gedaald en was er geen significante 
verbetering in het beweeggedrag waarneembaar ten opzichte van de intake. 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.  
Bewegen hoeft niet alleen te gebeuren in de sportschool of het zwembad, ook in het dagelijks leven 
beweegt men. Volgens de SQUASH vragenlijst voldeed vóór aanvang van het beweegprogramma 33% 
van de deelnemers aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) dagelijks een half uur matig 
intensief bewegen). Dit is de helft minder vergeleken met Zaanstad, waar 64% van de inwoners aan de 
NNGB voldoet8. Na afloop van het beweegprogramma voldeden significant meer deelnemers aan de 
NNGB (49%). Na 3 maanden en na een jaar was dit percentage gedaald en was de stijging ten opzichte 
van de intake niet meer significant. Wel was er een stijging van 10% ten opzichte van de intake 
waarneembaar (zie Figuur 6).   
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Figuur 6.  Percentage deelnemers dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 

 

3.3 Kwaliteit van leven 
 
Positief effect van BOR op de psychische gezondheid op korte termijn 
De psychische gezondheid is gemeten met de MHI-51 vragenlijst (zie bijlage I). Vóór aanvang van het 
beweegprogramma werd bijna tweederde (62%) van de deelnemers als psychisch licht tot ernstig 
ongezond geclassificeerd. Dit is meer dan vier keer zo vaak in vergelijking met Zaanstad (waar 14% tot 
licht tot ernstig ongezond werd geclassificeerd)5. Ruim een derde (39%) van de deelnemers werd als 
psychisch gezond geclassificeerd. Direct na BOR bleken significant meer deelnemers psychisch gezond 
(53%) ten opzichte van de intake. Na een jaar was nog 33% van de deelnemers psychisch gezond (zie 
Figuur 7). Het percentage deelnemers dat na een jaar als psychisch gezond geclassificeerd werd was niet 
significant verschillend ten opzichte van de intake.  
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Figuur 7. Psychische gezondheid gemeten met de MHI-5 bij de intake, eindevaluatie, na drie maanden en na een jaar 
 
 

                                                 
1 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’. 
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Geen effect van BOR op de ervaren gezondheid  
Aan de deelnemers is tevens gevraagd hoe zij hun gezondheid over het algemeen zouden noemen. Ruim 
tweederde (68%) van de deelnemers beoordeelde zijn/haar gezondheid als matig tot slecht. Dit is meer 
dan vijf keer zo vaak in vergelijking met alle inwoners van Zaanstad, waar 12% zijn/haar gezondheid 
matig tot slecht noemde5. De meeste deelnemers ervaren hun gezondheid dus als matig. Dit is tijdens alle 
meetmomenten het geval en er is hierbij geen veranderende trend waarneembaar over de verschillende 
meetmomenten.   
 
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. 
 

3.4 Kenmerken van deelnemers die doorgaan met sporten na BOR 
Om te onderzoeken of er verschillen in beweeggedrag en psychische gezondheid zijn tussen deelnemers 
die na het beweegprogramma bleven sporten, zijn de analyses uitgesplitst voor wel en niet doorsporters.  
 
Deelnemers die blijven sporten voldoen vaker aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 
Deelnemers die blijven sporten na deelname aan het beweegprogramma voldeden zowel vóór als na het 
beweegprogramma vaker aan de NNGB. Er is geen verschil in trend waarneembaar. Dat wil zeggen dat 
zowel bij de sporters als de niet-sporters het percentage dat aan de beweegnorm voldoet aan het eind 
van het beweegprogramma is gestegen, maar na 3 maanden en een jaar dezelfde dalende trend laat 
zien.  
 
Positief effect op de psychische gezondheid beïnvloedt de keuze om door te gaan met 
sporten 
Vóór deelname aan het beweegprogramma was er geen verschil tussen doorsporters en niet doorsporters 
in de proportie deelnemers die volgens de MHI-5 als psychisch gezond geclassificeerd werden. Na 
deelname aan het beweegprogramma was de proportie deelnemers die als psychisch gezond 
geclassificeerd werden meer dan verdubbeld in de groep deelnemers die ook na het beweegprogramma 
bleef sporten (van 33% naar 71%). Bij de deelnemers die niet bleven sporten was deze stijging veel 
minder duidelijk (van 38% naar 46%). Ook zien we dat het percentage pyschisch gezond hoger is bij de 
doorsporters ten opzichte van de niet doorsporters, deze neemt wel af in vergelijking met de 
eindevaluatie (zie Figuur 8).  
 

Psychisch gezond

33

71

53

38
46

29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Intake Eind evaluatie Een jaar

% Doorsporten

Niet doorsporten

 
Figuur 8. Percentage doorsporters en niet-doorsporters dat als psychisch gezond (volgens de MHI-5) werd geclassificeerd 
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3.5 Belemmerende en bevorderende factoren beweegprogramma 
 
Met behulp van semigestructureerde kwalitatieve interviews (zie Bijlage III) bij 10 deelnemers zijn de 
belemmerende en bevorderende factoren voor deelname aan BOR in kaart gebracht. Hierbij zijn zowel 
persoonlijke factoren zoals de financiële situatie, als factoren geassocieerd met BOR, zoals tevredenheid 
met het programma, in kaart gebracht.  

Financiële situatie een belemmerende factor om door te gaan met sporten 

Als belemmerende factoren kwamen met name gebrek aan financiële middelen, de ervaren 
beweegactiviteit, het ervaren van pijn en gebrek aan motivatie naar voren. Alle deelnemers gaven aan 
dat het financiële aspect een belemmerende factor is om door te gaan met bewegen. De meeste 
deelnemers zijn afhankelijk van een uitkering en geven daarom ook aan dat het sporten bij een fitness of 
zwembad te duur is.  

 
 
 
 
 
 
Drie van de tien deelnemers geven aan dat zij vinden dat ze al genoeg bewegen en daarom niet zijn 
blijven sporten na het beweegprogramma. Zij doen veelal huishoudelijk werk en geven aan dat dit al 
inspannend genoeg is.  
 
 
 
 
 
 
De helft van de geïnterviewden geeft aan dat ze zijn gestopt met bewegen vanwege hun pijnklachten. Dit 
waren enerzijds chronische, langer bestaande klachten en bij 2 deelnemers waren nieuwe lichamelijke 
klachten de reden dat zij niet door zijn gegaan met het beweegprogramma.  
 
 
 
 
 
 
Vier van de tien geïnterviewden geeft aan dat zij vonden dat er meer controle vanuit het fitnesscentrum 
of het zwembad zou moeten zijn of je wel of niet komt naar het beweegprogramma. Zij geven hierbij aan 
dat hun motivatie hoger zou zijn wanneer er meer controle zou zijn geweest.  
 
 
 
 
 
 
Sporten in groepsverband en sociaal netwerk bevorderende factoren om door te gaan met 
sporten 
Alle geïnterviewde deelnemers gaven aan dat sporten in groepsverband motiverend werkt. Door 
deelname aan een groep voelden zij meer druk om het beweegprogramma ook daadwerkelijk af te 
maken en naar de lessen te gaan.  
 
 
 
 
 

“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.” 

“Ja, ik heb nog 2 kleintjes en die houden me wel in beweging. Ik heb genoeg te doen, nog extra sporten dan 
heb ik geen tijd om uit te rusten. Dat vind ik al heel moeilijk momenteel. Echt zitten is voor mij het grootste 
vraagteken.” 

“Ik kreeg namelijk last van mijn been en voeten. Dit waren al oude klachten, door het sporten zijn de klachten  
weer erger geworden. Waarschijnlijk is het een slijmbeurs ontsteking,  binnenkort hebben we een afspraak bij 
de medisch specialist.”  

 “Het beste kunnen ze meer achter de mensen hun broek aanzitten, dan had ik wel vaker gekomen. En ook 
meer opletten of mensen aangekomen zijn.”

 “Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Als ik me er zelf toe moet zetten vind ik het erg moeilijk, vanwege luiheid en 
gebrek aan motivatie. Graag zou ik dat wel meer willen doen. In groepsverband helpt mij echt om te sporten, 
want als ik iedereen om mij heen oefeningen zie doen gaat het vanzelf.”  
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Deelname aan het beweegprogramma heeft bij 7 van de 10 geïnterviewden ervoor gezorgd dat ze meer 
mensen leerden kennen, de deelnemers gaven hierbij ook aan dat dit voor hen een positief punt van het 
programma was.  
 
 
 
 
 
 
Alle deelnemers die geïnterviewd zijn gaven aan dat bewegen een positief effect had op hun fysieke 
gezondheid. Zij vonden dit allemaal een bevorderende factor om te gaan bewegen en zij voelden zich 
fitter na afloop van het beweegprogramma.  
 
 
 
 
 
 
 
Sommige deelnemers gaven aan dat deelname aan het beweegprogramma ervoor heeft gezorgd dat zij 
een betere psychische gezondheid hadden dan voor het beweegprogramma. Daarnaast gaven ze aan dat 
de verbetering in psychische gezondheid voor hen een motivatie was om door te gaan met bewegen.  
 
 
 
 
 
 
 

 “Ik vond Bewegen op Recept zelf heel leuk, ik heb er ook 2 vrouwen leren kennen met wie ik nu echt goed 
bevriend ben geraakt. Daar spreek ik regelmatig mee af en soms ga ik ook met hen wandelen.”  

 “Dat is zeker. Ik ben er wel van opgeknapt. Mijn spieren zijn er soepeler van geworden. Ik voel mij fitter. Dat 
zeer zeker, het heeft mij toch wel gemotiveerd om door te gaan. Gewoon fitter. Ik ben er gewoon nog niet en 
mijn conditie is nog niet top. Maar ik heb nu ook dat ik ’s avonds lekker een uur kan lopen met mijn dochter.” 

 “Als ik meer sport voel ik me wel echt gelukkiger dus dat is een drijfveer voor mij om toch te gaan sporten.” 
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4 Discussie en conclusie 
 
In hoofdstuk 4 zullen de belangrijkste bevindingen worden weergegeven en vergeleken worden met de 
bestaande literatuur, daarnaast worden de sterke en zwakke punten van het onderzoek besproken. 
Vervolgens zullen conclusies op basis van de vooraf gestelde doelstellingen getrokken worden.  

4.1 Belangrijkste bevindingen en vergelijking met bestaande literatuur 
 
Beweegactiviteit en conditie langdurig verbeterd na BOR 
Na deelname aan het beweegprogramma waren significant meer deelnemers in een goede conditie en is 
het aantal deelnemers met een matige of slechte conditie afgenomen. Daarnaast was het aantal 
deelnemers dat aan de NNGB voldeed (49%) significant gestegen na deelname aan BOR. Dit percentage 
is vergelijkbaar met BOR in Den Haag, waar 51% na deelname aan de NNGB voldeed4. Na een jaar was 
er nog steeds een stijging van 10% ten opzichte van de intake waarneembaar, deze stijging was niet 
significant. Het kan dus niet uitgesloten worden dat deze stijging op toeval berust. Deze stijging is gelijk 
aan een recente systematische review, waar de effecten van 22 ‘BOR’ gerelateerde interventies 
onderzocht en vergeleken werden9. Bij de helft van deze interventies was een significante stijging van 
10% waarneembaar in het aantal mensen dat na 6 maanden tot 12 maanden fysiek fitter was.  
 
Positieve korte termijneffecten op psychische gezondheid 
Na deelname aan het beweegprogramma was het percentage dat volgens de MHI-5 als psychisch gezond 
werd geclassificeerd significant toegenomen. Deze stijging was met name waarneembaar in de groep die 
na deelname aan het beweegprogramma bleef sporten. Daarnaast was het percentage dat als matig tot 
licht ongezond werd geclassificeerd sterk afgenomen in de groep die bleef sporten na het 
beweegprogramma. Deze resultaten kunnen betekenen dat deelnemers die op psychosociaal vlak een 
positief effect van het beweegprogramma ondervinden, ook meer geneigd zijn door te gaan met sporten. 
Na 3 maanden en na een jaar was er geen statistisch significant verschil in psychische gezondheid tussen 
deelnemers die bleven sporten en degene die niet door gingen met sporten. Op de lange termijn kan dit 
effect dus niet worden aangetoond. Onze bevindingen komen overeen met bestaande literatuur waaruit 
tevens blijkt dat sporten een positief effect heeft op de psychische gezondheid, met name op korte 
termijn. De reden hiervoor is waarschijnlijk een combinatie van factoren, zoals een verbetering van het 
zelfbeeld en de invloed van sociale interactie, zoals support, tijdens het sporten10,11.  
 

4.2 Sterke en zwakke punten  
Een sterk punt van het onderzoek is onder meer het longitudinale design van de studie. Dit is het eerste 
BOR-gerelateerde onderzoek dat ook naar effecten op de lange termijn heeft gekeken en heeft daarom 
toevoegende waarde aan eerdere onderzoeken naar BOR-gerelateerde interventies.  
Een ander sterk punt van het onderzoek is het gebruik van gevalideerde vragenlijsten met betrekking tot 
beweeggedrag en kwaliteit van leven. Hierdoor is de betrouwbaarheid en de validiteit van de uitkomsten 
groter, wat de generaliseerbaarheid vergroot.  Daarnaast zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
onderzoeksmethoden gebruikt, wat de betrouwbaarheid van de resultaten vergroot.  
De deelnemers bestonden voornamelijk uit laag opgeleide allochtone vrouwen. Eerder is aangetoond dat 
met name deze groep onvoldoende beweegt1. Met behulp van BOR kan deze doelgroep toch bereikt 
worden.  
 
Een van de zwakke punten van het onderzoek is het relatief grote aantal deelnemers dat per 
meetmoment uitvalt. Om deze reden waren longitudinale trendanalyses niet mogelijk en is het niet met 
volledige zekerheid te zeggen of de afwezigheid van een effect op lange termijn te wijten is aan een 
‘power-probleem’ of dat er daadwerkelijk geen effect is.  
Een ander zwak punt is dat de metingen niet op alle meetmomenten gelijk waren. Zo zijn de 
middelomtrek en BMI alleen voor en na het beweegprogramma gemeten en niet op de lange termijn. 
Daarnaast is er tijdens de intake niet aan de deelnemers gevraagd of zij al een sport beoefenden. Een 
van de inclusiecriteria was dat de deelnemers nog geen sport beoefenden, maar uit de SQUASH-
vragenlijst en uit navraag bij de leefstijladviseur bleek dat 1 op de 5 deelnemers al wel sportte bij 
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aanvang van het beweegprogramma. Dit heeft mogelijk invloed gehad op het uitblijven van een effect 
wat betreft beweeggedrag.  
Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van BOR op de zorgkosten van de deelnemers. Hierdoor 
kunnen geen uitspraken gedaan worden over het mogelijke effect van BOR op de (verandering in) 
zorgkosten. 
De inclusie van de deelnemers verliep via de huisarts. Alle deelnemers waren dus voor deelname bij de 
huisarts geweest. Om deze reden is het niet mogelijk om valide uitspraken te doen over de afname in het 
aantal deelnemers dat de huisarts heeft bezocht, voor en na BOR. Daarom is er gekeken naar het effect 
op het gemiddelde aantal huisartsbezoeken, hier kon geen effect worden aangetoond.  
 

4.3 Conclusie  
In deze conclusie zal antwoord gegeven worden op de hoofdvragen. Daarnaast worden de gestelde 
doelen geëvalueerd en worden conclusies met betrekking tot het effect van BOR op de korte en lange 
termijn samengevat.  
 
Beweegactiviteit 
Met betrekking tot de beweegactiviteit is de volgende hoofdvraag met bijbehorende doelstellingen 
opgesteld; 
      
1. Wat zijn de effecten van BOR op de beweegactiviteit van de deelnemers, zowel op korte als lange 
termijn? 
 
 
Doelstellingen 
• Na afloop van het beweegprogramma is 75 procent van de deelnemers van plan blijvend te gaan  

bewegen/ sporten 
• Na afloop van het beweegprogramma zijn deelnemers significant fitter dan voorafgaand aan het 

programma 
• Drie maanden na het beweegprogramma bewegen deelnemers zelfstandig significant meer dan 

voorafgaand aan het programma 
 
BOR lijkt een positief effect te hebben op de toename in beweegactiviteit op korte termijn. Na afloop is 
76% van de deelnemers van plan om te blijven sporten en het aantal deelnemers dat sport is na afloop 
van het programma verdubbeld. Daarnaast zijn de deelnemers na afloop van het programma significant 
fitter.  
Op lange termijn is er een toename van 10% te zien in het aantal deelnemers dat voldoet aan de norm 
gezond bewegen. Dit percentage is vergelijkbaar met andere ‘BOR’ gerelateerde interventies en kan 
daarom als een redelijk betrouwbare schatting gezien worden van de winst in het aantal deelnemers dat 
voldoet aan de beweegnorm.   
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Kwaliteit van leven 
Met betrekking tot de kwaliteit van leven is de volgende hoofdvraag met bijbehorende doelstellingen 
opgesteld; 
 
 
2. Wat zijn de effecten van BOR op de kwaliteit van leven van de deelnemers, zowel op korte als lange 
termijn? 

 
Doelstellingen 
• Na afloop van het programma is het aantal bezoeken aan de huisarts gedaald ten opzichte van de 

periode voorafgaand aan de interventie. 
• De kwaliteit van leven na het programma is significant toegenomen ten opzichte van de situatie 

voorafgaand aan de interventie. 
 

Het gemiddeld aantal huisartsbezoeken is tijdens alle meetmomenten gelijk gebleven. Om deze reden kan 
niet worden aangetoond dat het aantal huisartsbezoeken afneemt na BOR.  
De kwaliteit van leven was na deelname aan het beweegprogramma significant verbeterd. Op korte 
termijn heeft deelname aan BOR dus een positief effect op de kwaliteit van leven. Deze verbetering was 
met name waarneembaar in de groep die na deelname aan het beweegprogramma bleef sporten. Dit kan 
betekenen dat deelnemers die op psychosociaal vlak een positief effect van het beweegprogramma 
ondervinden, ook meer geneigd zijn door te gaan met sporten.  
Na 3 maanden en na een jaar was er geen verbetering in kwaliteit van leven ten opzichte van de intake 
waarneembaar en op lange termijn kan er dus geen effect van BOR op de kwaliteit van leven aangetoond 
worden.  
 
Belemmerende en bevorderende factoren voor succes van BOR 
Met betrekking tot de belemmerende en bevorderende factoren is de volgende hoofdvraag met 
bijbehorende doelstellingen opgesteld; 
 
3. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor succes van BOR? 
 
Doelstellingen 

• Deelnemers hebben na afloop van het programma minimaal 1 van de door henzelf gestelde 
doelen gehaald. 

• Belemmerende factoren om te bewegen zijn in kaart gebracht. 
• Bevorderende factoren om te bewegen zijn in kaart gebracht. 

 
Na deelname heeft 85% van de deelnemers minimaal 1 van de door henzelf gestelde doelen behaald. 
BOR sluit dus goed aan op de individuele doelen van de deelnemers. 
De financiële situatie en het gebrek aan motivatie bleken belemmerende factoren te zijn om te bewegen.  
Sporten in groepsverband en de uitbreiding van het sociale netwerk door het sporten kwamen naar voren 
als bevorderende factoren om door te gaan met sporten 
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5 Aanbevelingen 
 
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot continuering van het beweegrecept.  
 

1. Aangezien de grootste belemmering het gebrek aan financiële middelen is, strekt het tot de 
aanbeveling om naar de prijs van vervolgprogramma’s op BOR te kijken. Een alternatief voor een 
beweegrecept in een fitnessschool of zwembad zou een begeleide buitensport kunnen zijn, zoals 
fietsen, wandelen of nordic walking. Ook het aansluiten bij een sportvereniging zou de kosten 
kunnen verlagen en hiermee groepsbetrokkenheid vergroten.  

 
2. Strengere begeleiding tijdens het beweegprogramma en aanwezigheidsplicht zouden ertoe 

kunnen leiden dat meer deelnemers het beweegprogramma afmaken. 
 

3. Na afloop van het beweegprogramma 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.  

 
4. Het strekt tot de aanbeveling om tijdens het beweegprogramma meer aandacht te besteden aan 

het psychosociale aspect van sporten. Een mogelijkheid hiervoor zou kunnen zijn het houden van 
peer-support groepen waarin de deelnemers van het beweegprogramma met elkaar gaan praten 
over belemmerende en bevorderende factoren van sporten.  
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Bijlage I  Vragenlijst 
 
Algemene vragenlijst Bewegen op Recept 
 
Uw naam:  
 
1. Datum invullen vragenlijst (dd-mm-jj) 
 
 
 
2. Mijn motivatie om te sporten is: 

 Zeer goed 
 Goed 
 Redelijk 
 Matig 
 Slecht 

 
3. Doet u op dit moment aan sport in georganiseerd verband: 

 Ja, namelijk   keer per week 
 Nee 

 
4. Als u op dit moment wel aan sport doet, bij welke organisatie of locatie doet u dat? 

   Vul in: 

 
5. Als u op dit moment niet aan sport doet, wat is hiervoor de reden (u mag meerdere antwoorden 
aankruizen): 

 Financieel 
 Lichamelijk 
 Geen tijd voor 
 Aanbod 
 Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………… 

 
6. Bent u de afgelopen 2 maanden naar de huisarts geweest? 

 Ja, namelijk   keer 
 Nee 

 
7. Bent u de afgelopen 2 maanden naar de fysiotherapeut/oefentherapeut geweest?  

 Ja, namelijk   keer 
 Nee 

 
8. Heeft u het afgelopen jaar moeite gehad om rond te komen van het inkomen van uw huishouden?  

 Nee, geen enkele moeite 
 Nee, geen moeite, maar ik moet wel letten op mijn uitgaven 
 Ja, enige moeite 
 Ja, grote moeite 

 
9. Welke situatie is het meest van toepassing op u en uw partner?  

 
 Deelnemer Partner 
Er is geen partner � � 
Heeft betaald werk, 32 uur of meer per week � � 
Heeft betaald werk, 20 tot 32 uur per week � � 
Heeft betaald werk, 12 tot 20 uur per week � � 
Heeft betaald werk, minder dan 12 uur per week � � 
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Is (vervroegd) met pensioen (AOW, VUT, FPU) � � 
Is werkloos/ werkzoekend (geregistreerd bij het 
arbeidsbureau/CWI) � � 

Is arbeidsongeschikt (WAO, AAW, WAZ, 
WAJONG) � � 

Heeft een bijstandsuitkering � � 
Is huisvrouw of huisman en ontvangt geen 
uitkering � � 

Volgt onderwijs / studeert � � 
 
8. Heeft u tot slot nog opmerkingen? 
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Vragenlijst Kwaliteit van leven – Nederlands 
 

Vraag 1. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 
 

 Uitstekend 
 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 

 
 
De volgende vragen gaan over bezigheden die u zou kunnen doen op een doorsnee dag. Wilt u bij iedere 
bezigheid aangeven of u op dit moment door uw gezondheid ernstig, een beetje of helemaal niet beperkt 
wordt bij deze bezigheden? 
 
Vraag 2. Matige inspanning, zoals het verplaatsen van een tafel, stofzuigen, fietsen. 
 

 Ja, ernstig beperkt 
 Ja, een beetje beperkt 
 Nee, helemaal niet beperkt 

 
 
Vraag 3. Een paar trappen oplopen. 
 

 Ja, ernstig beperkt 
 Ja, een beetje beperkt 
 Nee, helemaal niet beperkt 

 
 
De volgende paar vragen gaan over uw lichamelijke gezondheid en uw dagelijkse activiteiten. 
 
Vraag 4. Heeft u gedurende de afgelopen 4 weken minder bereikt dan u zou willen ten 
gevolge van uw lichamelijke gezondheid? 
 

 Ja 
 Nee 

 
 
Vraag 5. Was u gedurende de afgelopen 4 weken beperkt in het soort werk of andere 
bezigheden ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid? 
 

 Ja 
 Nee 
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Nu volgen enkele vragen over emotionele problemen en uw dagelijkse activiteiten. 
 
Vraag 6. Heeft u gedurende de afgelopen 4 weken minder bereikt dan u zou willen ten 
gevolge van emotionele problemen (zoals depressieve of angstige gevoelens)? 
 

 Ja 
 Nee 

 
 
Vraag 7. Deed u gedurende de afgelopen 4 weken uw werk of andere bezigheden niet zo 
zorgvuldig als gewoonlijk ten gevolge van emotionele problemen (zoals depressieve of 
angstige gevoelens)? 
 

 Ja 
 Nee 

 
 
Vraag 8. In welke mate bent u de afgelopen 4 weken door pijn gehinderd in uw normale 
werk, zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk? 
 

 Helemaal niet  
 Een klein beetje 
 Nogal 
 Veel 
 Heel erg veel 

 
 
De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging in de afgelopen 4 weken. Wilt u bij 
elke vraag het antwoord geven dat het best benadert hoe vaak u zich zo voelde. 
 
Vraag 9. Hoe vaak was u gedurende de afgelopen 4 weken erg zenuwachtig? 
 

 Altijd 
 Meestal 
 Vaak 
 Soms 
 Zelden 
 Nooit 

 
 
Vraag 10. Hoe vaak zat u gedurende de afgelopen 4 weken zo in de put, dat niets u kon 
opvrolijken? 
 

 Altijd 
 Meestal 
 Vaak 
 Soms 
 Zelden 
 Nooit 
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Vraag 11. Hoe vaak voelde u zich gedurende de afgelopen 4 weken kalm en rustig? 
 

 Altijd 
 Meestal 
 Vaak 
 Soms 
 Zelden 
 Nooit 

 
Vraag 12. Hoe vaak had u gedurende de afgelopen 4 weken veel energie? 
 

 Altijd 
 Meestal 
 Vaak 
 Soms 
 Zelden 
 Nooit 

 
 
Vraag 13. Hoe vaak voelde u zich gedurende de afgelopen 4 weken somber en neerslachtig? 
 

 Altijd 
 Meestal 
 Vaak 
 Soms 
 Zelden 
 Nooit 

 
 
Vraag 14. Hoe vaak was u gedurende de afgelopen 4 weken een gelukkig mens? 
 

 Altijd 
 Meestal 
 Vaak 
 Soms 
 Zelden 
 Nooit 

 
 
Vraag 15. Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen u 
gedurende de afgelopen 4 weken gehinderd bij uw sociale activiteiten (zoals vrienden of 
familie bezoeken)? 
 

 Altijd 
 Meestal 
 Vaak 
 Soms 
 Zelden 
 Nooit 

 



Onderzoeksrapport Bewegen op Recept Zaanstad  29

Beweegvragenlijst - Nederlands 
 
Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen 
per week u de onderstaande activiteiten verrichtte en hoeveel tijd u daar gemiddeld op zo’n dag mee 
bezig was.  
Geef op iedere regel uw antwoord. 

1. woon/werkverkeer aantal dagen per week gemiddelde tijd op zo’n dag 

 dagen  uur   minutenlopen van/naar werk of school  doe ik 
niet

 dagen  uur   minutenfietsen van/naar werk of school  doe ik 
niet

2. lichamelijke activiteit op werk of school aantal uren per week 

  uur licht en matig inspannend werk (zittend/staand werk, met af en toe lopen, zoals 
bureauwerk of lopend werk met lichte lasten)

 doe ik 
niet

  uur zwaar inspannend werk (lopend werk of werk waarbij regelmatig zware dingen 
moeten worden opgetild)

 doe ik 
niet

3. huishoudelijke activiteiten aantal dagen per week gemiddelde tijd op zo’n dag 

 dagen  uur   minutenlicht en matig inspannend werk (zoals koken, 
afwassen, strijken)

 doe ik 
niet

 dagen  uur   minuten doe ik 
niet

zwaar inspannend werk (zoals vloeren 
schrobben, met zware boodschappen lopen) 

 

4. vrije tijd aantal dagen per week gemiddelde tijd op zo’n dag 

 dagen  uur   minutenwandelen  doe ik 
niet

 dagen  uur   minutenfietsen  doe ik 
niet

 dagen  uur   minutentuinieren  doe ik 
niet

 dagen  uur   minutenklussen/doe-het-zelven  doe ik 
niet

sport:  

 dagen  uur   minutenvoetbal  doe ik 
niet

 dagen  uur   minutentennis  doe ik 
niet

 dagen  uur   minutenzwemmen  doe ik 
niet

andere sport, namelijk:          

 dagen  uur   minuten    

 dagen  uur   minuten    

     dagen  uur   minuten
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Bijlage II   Vragen kwalitatieve interviews  
 
Attitude 
- Vindt u het belangrijk om te bewegen? 
- Voelt u zich schuldig als het een week niet gelukt is om te bewegen? 
- Vindt u het leuk om te bewegen? 
- Heeft u het idee dat bewegen goed voor u is? 
- Denkt u dat bewegen u gezonder maakt? 
 
Eigen effectiviteit 
- Moet u zich ertoe zetten om te gaan bewegen? 
- Kunt u zichzelf motiveren om iedere week te sporten? 
- Lukt het u om te bewegen als u ook andere bezigheden heeft waar u druk mee bent? 
- hoe zeker bent u ervan dat u meer kan bewegen dan dat u nu doet? 
 
Sociale invloeden 
- Bewegen mensen in uw directe omgeving? 
- Hoe vinden de mensen in uw naaste omgeving het dat u aan het sporten bent? 
- Motiveren mensen in uw naaste omgeving u om te gaan bewegen? 
- Vindt u het belangrijk wat mensen in uw naaste omgeving vinden van uw beweeggedrag? 
 
Intentie 
- Bent u van plan om in de aankomende tijd te blijven (gaan) sporten/bewegen? 
 
Barrières 
Er zijn verschillende barrières mogelijk die het u moeilijk maken in de aankomende tijd te blijven sporten. 
Wilt u voor de volgende barrières aangeven of deze voor u van toepassing zijn? Redenen om op dit 
moment niet te sporten: 
- Een gebrek aan tijd 
- een gebrek aan zelfdiscipline 
- een gebrek aan steun/aanmoediging van familie/vrienden 
- een gebrek aan plezier in het bewegen 
- een gebrek aan geld 
- een onvoldoende gezondheid 
 
Vermogen 
- Gaat u straks een vaste dag in de week sporten? 
- Heeft u zich al opgegeven bij een sportclub? 
 
Algemene vragen 
- Algemene indruk over het programma 
- Ervaring met sportfaciliteiten 
- Ervaring met gesprekken met leefstijladviseur 
- Verwachtingen van het programma en of hieraan is voldaan 
- Belemmerende en bevorderende factoren om aan het programma deel te nemen 
- Mogelijke verbeterpunten volgens de deelnemers.  
 
Kennis 
- Noem voordelen van het sporten 
 
 
 
 


