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Bewegen, waarom?



Bewoners in verpleeghuizen 
bewegen (te) weinig

Bij 3282 observaties bij 723 bewoners bleek dat:

±90% van de bewoners liggen of zitten, slapen of 
tv kijken

Lopen werd nauwelijks geobserveerd

Eenvoudige handelingen zoals tafeldekken of mee 
helpen bij het bereiden van de maaltijd werd slechts 
bij 1 a 2 % van de observaties waargenomen. 





Waarom meer bewegen?

Langer onafhankelijk
Meer sociale contacten
Meer zelfvertrouwen
Hogere kwaliteit van leven
Minder valincidenten
Verbetering lichamelijke conditie
Verbeterde stemming
Verminderde agitatie
Beter slaap-waak ritme



Beweegbeleid 

Het belang van bewegen is groot. Bekendheid met 
voorkeuren/wensen/gewoonten en afkeer van 
bepaalde activiteiten van belang (MIBBO)
Non-fixatie
Use it or lose it
Bewoner stimuleren om meer zelf te bewegen valt 
onder de basiszorg
Inrichting van woonruimte en tuinen moeten 
beweegproof zijn

















Uitvoering van het beweegbeleid

Invulling van beweegactiviteiten waarbij de 
oorspronkelijke omgeving en mogelijkheden van de 
klant het uitgangspunt vormen 
Het belang en behoud van bewegen benadrukt
Huidige beweegactiviteiten en de beweeggeschiedenis 
in kaart gebracht en vastgelegd in het zorgplan 
Het gaat om zowel alledaagse ADL-activiteiten als  
sportieve/voorkeur en hobby’s
Het bewust integreren van bewegen in het dagelijkse 
leven van de klant



Plan van aanpak (1)

Beweegbeleid ontwikkelen
Bewustwording
Kartrekkers/casemanager
beweegzorg
- bewegen stimuleren
- aandacht voor bewegen in 

zorgleefplan
- samenwerking met andere  

disciplines, 
vertegenwoordigers en 
vrijwilligers

MIBBO (meetinstrument ter 
inventarisatie van betekenisvolle 
beweegvoorkeuren bij ouderen)
- e-learning.







Plan van aanpak (2)

Scholing/training ontwikkelen 
voor professionals – vrijwilligers

Activiteitenaanbod aanpassen

Omgeving ‘beweegvriendelijk’ 
inrichten

Mogelijkheid om beweegteam in 
te schakelen



In de praktijk betekent dit…



…maar ook dit…



Voortgang
Maak een persoon met 
voldoende gezag en 
competenties 
verantwoordelijk voor het 
beweegbeleid
Elke directeur/leidinggevende 
draagt verantwoordelijkheid 
voor het 
vastleggen/uitvoeren van het 
beweegbeleid 
Monitoring via kartrekkers
Regelmatig evaluatie



Succesfactoren

Zet het onderwerp bewegen hoog op de agenda
Stimuleer het bewustwordingsproces
Richt de aandacht op een of twee gebieden waarbij 
de kans op succes groot is
Stimuleer positief/gewenst gedrag
Vraag naar positieve voorbeelden
Vier de successen
Meet om aan te kunnen tonen wat het resultaat is



Wij wensen u veel betekenisvolle beweeg activiteiten!

Meer informatie over het onderzoek en andere projecten:
www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl
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