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Wat doen wij in het UMCG

- Healthy Planet anamnese 

- AHC 

- Leefregels

- belang van bewegen

- Beweegadvies; NNGB + minimaal 3x daags lopen op de afdeling

- start lopen met/zonder hulpmiddel, 

- signalen van bewegen en signalen van overbelasting

- start hometrainer

- Klinimetrie: jamar, MVC, 5xSST, 6MWT

- traplopen

- Bespreken vervolg traject, 

- Overdracht maken en meegeven wanneer vervolg FT in periferie

- Indien nodig laten doorverwijzen naar leefstijlpoli van GTC
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Adviezen vanuit UMCG

• Actieve leefstijl volgens NNGB

• Coaching t.a.v. opbouw activiteiten en het doseren van 
activiteiten volgens belasting-belastbaarheid

• Eerste 6 weken postoperatief niet zwaar duwen/tillen en/of 
trekken i.v.m. wondgenezing

• De eerste 6 weken postoperatief mag gestart worden met 
lichte kracht en conditietraining dmv bv. Squats, traplopen 
fietsen op hometrainer en wandelen. Na 6 weken start training 
core stabiliteit

NB: patiënten kunnen langdurig post OK een laag HB houden



5 Beweegrichtlijn Gezondheidsraad 2017/2020; www.gezondheidsraad.nl / samenvatting beweegrichtlijnen

‘Bewegen anno 2020’

Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB) = 

• Dagelijks > 30 minuten matig intensief bewegen

• 2 keer per week activiteiten die de spieren en botten versterken 

• voor ouderen; dit combineren met balansoefeningen

Trainen = 

NNGB + >2* per week minimaal 20 minuten zwaar intensief bewegen

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://playadvisor.co/2019/03/tips-om-meer-te-spelen-bewegen-en-sporten-go-play/&psig=AOvVaw1DkltZWehbHSgXFVxOWaGA&ust=1600418058231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDO5YDk7-sCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://playadvisor.co/2019/03/tips-om-meer-te-spelen-bewegen-en-sporten-go-play/&psig=AOvVaw1DkltZWehbHSgXFVxOWaGA&ust=1600418058231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDO5YDk7-sCFQAAAAAdAAAAABAZ
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• Bewegen: veranderen van plaats, stand of houding

• Trainen: een activiteit die de prestaties verbetert 
door een fysieke verandering in het lichaam: 

oefening dat verbeteringen in coördinatie, 
behendigheid, spierkracht, evenwicht en 
nauwkeurigheid kan brengen

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oefening&action=edit&redlink=1
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Trainen

• Doel: verbeteren inspanningsvermogen en kracht m.b.v. 
activiteiten op een hogere intensiteit (borg 13-15), zodat er 
uiteindelijk meer arbeid geleverd kan worden zonder er erg 
moe te worden.

• Geen trainingsprikkel, geen vooruitgang. Moe worden!! 

• Sport en voeding moeten op elkaar afgestemd worden. 
Alleen dan worden de beste prestaties geboekt.
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Normale verschijnselen van inspanning
• Verhoogde hartfrequentie

• Verhoogde ademfrequentie

• Toename spiervermoeidheid

• Toename lichaamstemperatuur

• Transpireren

Overbelasting
• Duizeligheid

• Misselijkheid

• Zeer lange hersteltijd ( >2 uur)

• POBklachten

Lichaamssignalen

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU8vnk3J_WAhXEJ1AKHQHDAMoQjRwIBw&url=https://www.haikudeck.com/the-abcs-of-survival--education-presentation-v7YOS0q9v5&psig=AFQjCNG9eqJuXi6eyufvh9OPDgjwvzETjQ&ust=1505308313108761
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU8vnk3J_WAhXEJ1AKHQHDAMoQjRwIBw&url=https://www.haikudeck.com/the-abcs-of-survival--education-presentation-v7YOS0q9v5&psig=AFQjCNG9eqJuXi6eyufvh9OPDgjwvzETjQ&ust=1505308313108761
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= dagelijks bewegen

= trainen en conditie opbouwen

= overbelasten

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicyfvM3Z_WAhXSYVAKHf-kCS0QjRwIBw&url=http://docplayer.nl/46131513-Trainen-ademspieren-met-de-threshold.html&psig=AFQjCNHS1HxHKyeBnktNn8o4gDvQWqxJqw&ust=1505308573499523
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicyfvM3Z_WAhXSYVAKHf-kCS0QjRwIBw&url=http://docplayer.nl/46131513-Trainen-ademspieren-met-de-threshold.html&psig=AFQjCNHS1HxHKyeBnktNn8o4gDvQWqxJqw&ust=1505308573499523
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Trainingsprincipes

1. Overload

2. Supercompensatie

3. Specificiteit

4. Reversibiliteit

5. Verminderde meeropbrengst

6. Wisselende Belasting in juiste Volgorde
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1. Overload:

meer van je lichaam vragen dan normaal. Na een 
trainingssessie wil je dus vermoeid zijn (met 
misschien zelfs een beetje spierpijn). Hierdoor herstel 
mechanisme in werking.



Herstel = winst

12 Om supercompensatie te bewerkstelligen moet eerst het overload principe worden toegepast

2. Supercompensatie:



13

3. Specificiteit:

sportspecifieke training; maximale uit een training 
halen en doelgericht trainen; 

• Wil je verder hardlopen, dan niet alleen maar fietstraining doen 

• Wil je harder een tennisbal kunnen slaan; explosieve kracht training (en niet 
bijvoorbeeld krachtuithoudingsvermogen trainen)

• meer rendement indien er naar een specifiek doel wordt toegewerkt
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op getraind naar 100Kg Sqauts, 4 maanden niets doen, onwaarschijnlijk dat dit gelijk weer kan 

4. Reversibiliteit (“use it, or lose it’’)

lichaam past zich aan, aan de hoeveelheid geleverde arbeid

• De effecten die je bereikt met overload en supercompensatie
verdwijnen. “Use it, or lose it”

• Hoe snel reversibiliteit optreedt is per individu verschillend maar 
gaat sneller dan je denkt (en hoopt)! 
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5. Verminderde meeropbrengst

De intensiteit en duur van de belasting 
om effect te hebben is afhankelijk van je 
niveau. Hoe beter je wordt hoe zwaarder 
de belasting moet zijn:

• Wanneer je met bewegen start; flinke 
voortgang

• topsporters trainen zich helemaal ‘suf’ 
om een minimale prestatieverbetering 
te realiseren
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6. Wisselende Belasting in juiste volgorde

• afwisselen van verschillende trainingsvormen die verschillende 
energiesystemen aanspreken

• Door dit handig te combineren kan je prima je vier, vijf of zes dagen 
van de week trainen



Immunosuppressiva: pees, gewrichtsklachten en verhogen de kans op 

ongecontroleerde bloedingen; vermijden van sporten waarbij gemakkelijk letsels 

ontstaan
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Medicatie en bewegen
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Blauwe plekken x

Bloeddruk verlagen x x x x

Duizeligheid x x x x

Effect op bewegen x x

Hartfrequentie verlagen x x

Hoofdpijn x x x x

Koude handen/voeten x

Vermoeidheid x x x

Zweten x
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Tips voor meer bewegen/trainen

1. Jezelf motiveren: verwoorden waarom jij 
(meer) wil bewegen. Weten waarom je iets 
doet, helpt je om het daadwerkelijk te doen

2. Doe vooral activiteiten waar je plezier aan 
beleeft

3. Maak bewegen functioneel
4. Doe het samen (beweegmaatje.nl)
5. Zorg voor motivatie
6. Stel haalbare beweegdoelen op, dit behalen 

motiveert ook 
7. Probeer een vast ritme in de dag te krijgen, 

ook voor bewegen
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Tips voor meer bewegen/trainen

• Doe spierkrachtoefeningen, bv dmv HIIT, of met theraband

• Wandel dagelijks een stukje in huis, tuin of omgeving

• Sta elk half uur even op uit de stoel om te bewegen

• Neem zo vaak mogelijk de trap

• Verdeel het huishouden over de dag

• Pak kleine klusjes weer op

• Maak gebruik van hometrainer of fitnessmateriaal thuis 

• Maak gebruik van de beweegcirkel (kenniscentrum sport en bewegen)

• Doe mee met Nederland in Beweging op NPO 2

• Doe oefeningen via Internet/ Youtube/ beweegapps:

•  https://www.optimavita.nl, 7- minute workout, Human-Activiteitentracker, 
Strava, etc.

https://www.optimavita.nl/
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://playadvisor.co/2019/03/tips-om-meer-te-spelen-bewegen-en-sporten-go-play/&psig=AOvVaw1DkltZWehbHSgXFVxOWaGA&ust=1600418058231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDO5YDk7-sCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://playadvisor.co/2019/03/tips-om-meer-te-spelen-bewegen-en-sporten-go-play/&psig=AOvVaw1DkltZWehbHSgXFVxOWaGA&ust=1600418058231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDO5YDk7-sCFQAAAAAdAAAAABAZ


www.umcg.nl
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Vragen???


