
Hippocrates: ‘Bewegen is het beste medicijn’

Achtergrond
Mensen worden zich steeds meer bewust van de lange termijneffecten van te weinig 

bewegen. Onderzoek bij chronisch zieken heeft aangetoond dat bewegen een 

verbetering kan geven van de kwaliteit van leven (KvL) en kan een positieve invloed 

hebben op klachten als vermoeidheid, benauwdheid en verminderde 

inspanningstolerantie. Zelfmanagement is belangrijk, mensen willen een behandelplan 

dat is toegesneden op hun individuele situatie. Ook ziekte-inzicht is van belang, met 

als hulpmiddelen bewegingsmonitoren. 

Doel
Het doel van deze studie was om te inventariseren hoeveel patiënten gebruik maken 

van een of andere bewegingsmonitor al of niet onder begeleiding, het effect en de 

impact van het dragen van een bewegingsmonitor, de ervaringen van patiënten met 

sarcoïdose, longfibrose of COPD ermee, alsmede de behoefte aan professionele 

begeleiding in relatie tot bewegen.

Studie opzet 
Ter inventarisatie van het gebruik van een bewegingsmonitor werd een online survey 

gedaan onder patiënten met sarcoïdose, longfibrose of COPD. Ter evaluatie van 

diverse bewegingsmonitoren werden twee groepen patiënten vergeleken. Groep 1A 

bestond uit sarcoïdose- en longfibrosepatiënten die gratis de beschikking hadden over 

een Fitbit en Groep 1B betrof longfibrosepatiënten met een stappenteller. De 

Fitbitgroep waren deelnemers aan een studie waarin continue monitoring van 

activiteiten, inspanningsniveau en vermoeidheid plaats vond. De stappenteller werd

uitgedeeld door de longfibrosepatiëntenvereniging tijdens de longfibroseweek 2017. 

Voor de analyses werd een Chi-square test of ANOVA test gebruikt.

Resultaten
Van de online survey (n=1160) bleek 26% één of andere bewegingsmonitor te gebruiken 

(zie tabel 1). Van degenen die er geen gebruikten, gaf 58% aan dat ze dat wel zouden 

overwegen als deze vergoed zou worden. De overgrote meerderheid (95%) heeft het 

gevoel dat bewegen hen goed doet.

Tabel 1. Inventarisatie beweegprogramma’s en ervaringen van patiënten met sarcoïdose, 

longfibrose of COPD met diverse bewegingsmonitoren (door henzelf aangeschaft).

*bewegingsmonitor: Fitbit, mobiele telefoon (activity tracker), stappenteller, smartwatch (bijv. iWatch)
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Sarcoïdose

n=467

Longfibrose

n=233

COPD

n=460

p-

waarde

leeftijd, jaren (± SD) 55.5±10.8 67.7±9.4 59.9±11.9 <0.001

geslacht, % mannen 48 68 35 <0.001

Ik heb op dit moment begeleiding % 28.0 40.9 39.1 <0.001

middels fysiotherapie % 36.1 48.0 44.1 0.001

middels een revalidatietraject % 6.6 6.0 6.1 NS

volg een fitnessprogramma % 33.0 41.9 43.0 0.003

ben lid van een sportvereniging % 12.9 13.9 14.1 NS

Ik heb een bewegingsmonitor % 28.1 40.8 50.2

leeftijd, jaren (± SD) 51.8±10.0 65.5±10.6 55.9±12.2 <0.001

geslacht, % mannen 56 73 36 <0.001

Het dragen van een bewegingsmonitor 

geeft inzicht in wat ik doe per dag % 85.1 76.1 78.6 0.01

stimuleert om meer te bewegen % 85.1 68.9 78.7 0.01

maakt dat ik me fitter voel % 45.8 64.5 61.6 0.01

verschaft ziekte-inzicht % 87.1 68.9 68.7 0.05

is belangrijke aanvulling op de behandeling % 75.3 72.5 78.6 NS

is waardevolle aanvulling bij 

beweegprogramma’s en/of activiteiten % 

80.2 72.2 78.6 0.04

beveel ik aan andere patiënten aan % 94.2 95.2 94.8 NS

zou dienen te worden vergoed door de 

zorgverzekeraar %

91.5 93.1 92.8 NS

De sarcoïdosepatiënten gaven aan last te hebben van vermoeidheid en slaapproblemen. 

De longfibrosepatiënten hadden last van kortademigheid, hoestklachten en verminderde 

inspanningstolerantie. Ze gaven beiden aan dat de bewegingsmotor een stimulans was 

om te bewegen en hen ziekte-inzicht verschafte (tabel 2). Ze bevelen monitoring aan 

voor andere patiënten. De stappenteller wordt als minder prettig ervaren, minder 

betrouwbaar en minder gebruikersvriendelijk dan de Fitbit (zie ook tabel 2). Van de 

ondervraagden gaf 40% aan het op prijs te stellen met medepatiënten in contact 

gebracht te worden om zo ervaringen en tips met elkaar te kunnen uit wisselen.

Tabel 2. Gegevens van Groep 1A: sarcoïdose- (n=62) en longfibrosepatiënten (n=10) die gratis 

een Fitbit ter beschikking hadden ofwel een stappenteller (Groep 1B) beschikbaar gesteld door 

de longfibrosepatiëntenvereniging aan longfibrosepatiënten (n=66).

Bespreking
Patiënten geven aan baat te hebben bij continue monitoring van dagelijkse activiteiten. 

Dit verschaft inzicht in het eigen functioneren en stimuleert bewegen. Zo kan belasting 

en belastbaarheid beter op elkaar afgestemd worden en de KvL verbeteren. Het belang 

van het betrekken van patiënten bij de ontwikkeling van applicaties en 

beweegprogramma’s en ook hun ervaring met de gebruikte applicaties te evalueren 

komt in deze studie naar voren. De stappenteller wordt als minder betrouwbaar, minder 

handig en minder duurzaam ervaren. Deze zaken kunnen bijdragen aan het feit dat er 

van de stappenteller een minder stimulerende werking uitgaat. Bij het gebruik van een 

bewegingsmonitor met uitgebreidere functies (FitBit) ligt het percentage hoger (75%). 

De helft van de patiënten geeft aan dat ze begeleid worden door fysiotherapeuten of 

een revalidatie traject volgen en behoefte aan begeleiding bij uitvoeren van fysieke 

training of beweegprogramma’s hebben. Dat zal de patiënt meer motiveren de 

behandeladviezen op te volgen en preventieve maatregelen te treffen om 

ziekteprogressie te voorkomen, bijv. aanpassen van levensstijl. Het zal ook 

zelfmanagement en therapietrouw bevorderen. Tevens zou het een belangrijke bijdrage 

kunnen leveren in het stimuleren van het verminderen van de ziektelast, verbeteren van 

het inspanningsvermogen en verbetering van de KvL.

Conclusie

Van de ondervraagde patiënten maakt 35% gebruik van een bewegingsmonitor. 

Continue monitoring met behulp van een goed functionerende bewegingsmonitor 

wordt door patiënten als zeer prettig ervaren, stimuleert en ondersteunt motivatie 

en zelfmanagement. Gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van de 

bewegingsmonitor zijn van groot belang voor het resultaat. 

Bewegen wordt als positief ervaren, daarom wordt het stimuleren van beweging al 

of niet ondersteund middels een fysiotherapie- of revalidatieprogramma naast COPD 

ook in de behandeling van patiënten met sarcoïdose en longfibrose aanbevolen. 

Een plan op maat is gewenst, om elk individu in staat te stellen eigen, reële doelen 

te stellen.

Verkend zou dienen te worden of een bewegingsmonitor en - op indicatie -

fysiotherapie, kan worden opgenomen in het basispakket van patiënten met een 

chronische longaandoening.

Fitbit

Groep 1A

n=72

Stappenteller

Groep 1B

n=66

p-

waarde

geslacht, man/vrouw % 52.8/41.2 62.1/37.9 NS

leeftijd, jaren (range) 50.0 (26-78) 66.6 (30-87) NS

heb het gevoel dat bewegen goed doet, ja/nee % 93.1/6.9 87.9/12.1 NS

Ervaringen activiteiten monitor

is stimulans om meer te gaan bewegen % 75.0 56.1 NS

heeft inzicht verbeterd over wat ik doe op een dag % 94.4 65.1 <0.001

draag deze nog steeds % 55.5 36.3 0.024

gebruik applicatie op mijn mobiele telefoon % 34.7 19.7 0.049

draag hem niet, omdat ik hem niet handig vind % 19.7 42.4 <0.001

beveel monitoring aan anderen aan % 87.5 81.8 NS

behoefte aan contact met andere gebruikers % 41.7 48.8 NS

heb behoefte aan professionele begeleiding % 37.5 63.6 0.002
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