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Achtergrond

• Belang beweging bij chronische ziekten of 
lichamelijke beperking
– Verbetering fysiek functioneren, vermoeidheid, 

depressieve gevoelens

• Vaak afname bewegingna afloop van het 
revalidatietraject
– Veel beweeginterventies (nog) niet optimaal
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Maar niet bij iedereen… 

• Gerichtere beweeginterventies lijken
veelbelovend

• Onduidelijk welke patienten gevoelig zijn voor 
deze aanpak
– Inzicht in het beweeggedrag tijdens, maar zeker

ook na afloop van de revalidatiebehandeling is 
hiervoor noodzakelijk

– Welke patienten kunnen een duwtje gebruiken en
welke wellicht (nog) niet?
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Focus van vandaag

1. Hoe ziet het beweegpatroon van de 
revalidatiepatiënt eruit, gedurende tot een
jaar na afloop van de behandeling?

– Zien we hier veel variatie tussen patiënten? 
– Zo ja, bij welke patiënten zien we welk patroon? 
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Onderzoekspopulatie

• 1719 patiënten geïncludeerd
• Eerste meting: 3-6 weken voor einde van de 

poliklinische revalidatiebehandeling
• Daarna 14, 33 en 52 na afloop van de 

behandeling
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Kenmerken onderzoekspopulatie
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Meest voorkomende aandoeningen (top 10) 



Aangepast beweegprogramma

• Behandeling op basis van Motivational 
Interviewing

• Doorverwijzing naar Sportloket voor opties
aangepast sporten
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Metingen voor vandaag

1. Beweeggedrag: aangepaste SQUASH 
vragenlijst (minuten per week)

2. Bewegingsgerelateerde kenmerken:
– Domein Stage of Stage

• Vijf fasen van gedragsverandering

– Domein Gezondheidstatus
• Comorbiditeiten, vermoeidheid (FSS)
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Analysestappen

Beweegpatronen
in kaart brengen

Beschrijven
beweegpatronen
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Stap 1: Beweegpatronen

• Latent Class Growth Models
– Soort cluster analyse; unieke patronen ontrafelen

• Personen binnen een cluster lijken zo veel 
mogelijk op elkaar en zijn zo verschillend 
mogelijk van personen in andere clusters
– Clusters zijn zo onderscheidend mogelijk op basis 

van hun beweegpatroon
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Explorerende insteek:

• Vergelijken van verschillend aantal patronen
Optimaal aantal patronen gekozen:
– Op basis van statistische criteria
– Op basis van klinische relevantie / praktijkervaring

• Patiënten worden vervolgens toegewezen
aan hun best passend patroon
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Zes Beweegpatronen
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De meest voorkomende patronen
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Wie zijn dit?

“Stabiel” laag

Mannen
Vrouwen

“Stabiel” hoog

Mannen
Vrouwen
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51.8 (13.6) jaar 46.0 (12.3) jaar



Enig verschil in aantal comorbiditeiten

“Stabiel” laag “Stabiel” hoog
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Weinig verschil in de fase van gedragsverandering

“Stabiel” laag “Stabiel” hoog
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Samenvattend

• Er is grote variatie in beweeggedrag 
gedurende en na afloop van de 
revalidatiebehandeling
– Stabiele patronen lijken in de meerderheid
– Maar dit gaat over totale hoeveelheid activiteit…

• Kan gepersonaliseerde beweegcounseling na 
revalidatie juist wèl, of juist niet 
geoptimaliseerd worden? 
– Bij wie, en waarop?
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Take home vraag

Ligt hier een kans voor actieve leefstijladvisering
in de revalidatiepraktijk? 
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