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De buurtsportcoach en  
de verbinding tussen zorg, sport en bewegen
In september 2013 zijn de Wageningen Universiteit en het Radboudumc, in samenwerking met Kennis- 
centrum Sport, VSG, ROS, KNGF en met financiële ondersteuning van ZonMw, gestart met het onderzoeks- 
project ‘Verbinding zorg, sport en bewegen’. De onderzoekers volgden drie jaar lang 13 buurtsportcoaches  
uit 9 verschillende gemeenten (Den Haag, Den Bosch, Heusden, Nijmegen, Zwolle, Hoogeveen, Emmen,  
Utrecht en Franeker). In het onderzoek lag de focus op twee belangrijke gebieden: 

• De inzet van de buurtsportcoaches en de samenwerking tussen de verschillende organisaties op het gebied  
  van zorg, sport en bewegen. 
• De invloed van de georganiseerde beweegactiviteiten op de structurele beweegdeelname en gezondheid  
  van buurtbewoners. 

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn in deze factsheet weergegeven.
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Dit blijkt ook uit de resultaten van de afgenomen fittesten en vragenlijsten. De geteste deelnemers konden verdeeld  
worden over 3 verschillende wervingsstrategieeën: deelnemers die zijn doorverwezen, deelnemers die zich hebben aangemeld  
via promotieactiviteiten of mond tot mond reclame en deelnemers die zijn benaderd met een persoonlijke brief voor deelname 
aan een fittest of bewegingsprogramma. Deelnemers die door een professional zijn doorverwezen scoren het slechtst op de  
fittest en variabelen als motivatie, ervaren gezondheid en zelfeffectiviteit. 

In elke groep zijn bijzondere voorbeelden te noemen van inwoners voor wie het goed zou zijn om meer te gaan bewegen.  
In de groep ‘deelnemers die zijn doorwezen’ blijkt dit aantal aanzienlijke hoger te zijn. De inspanning die het kost om een  
doorverwijzingssysteem op te zetten en het onderhouden van contacten met zorgprofessionals blijkt daardoor effectief te zijn. 

Figuur 1: sport Figuur 2: integraal

Doorverwijzing PR Brief

Leeftijd* 54.41 59.83 67.93

BMI* 32.5 29.68 27.74

Middelomtrek (cm) 107.3^ 97.1 96.7

Vetpercentage 40.39 38.01 33.75^

Bloeddruk
• Diastolisch
• Systolisch

82.9$

135.33
84.9
135.9

87.3
145.7^

Schouderlenigheid (cm) 11.8$ 8.7 8.3

Beenkracht (aantal keer) 11.8$ 12.8 13.7

Armkracht (aantal keer) 15.2 15.4 17.7^

Knijpkracht (kg) 59.5 59 65.4$

Uithoudingsvermogen (m) 395.7 431.6 474.4^

Ervaren gezondheid
• Fysiek funct*
• Algemeen

62.1
49.7^

71.3
62.6

79
65

Aantal ziektes 2.35 1.49 1.55

Motivatie 6.54^ 9.03 8.86

Self efficacy 35.37 38.15 37.93

Fitnorm
• Tweedeling
• Driedeling

0.21^
0.63^

0.4
1.03

0.36
1.06

Beweegnorm 0.4 0.52 0.68^

Combinorm 0.43^ 0.58 0.7

* Alle drie de groepen verschillen significant van elkaar,  
^ Groep verschilt van beide andere groepen, 
$  Groep verschilt significant met Brief groep,  
- Groep verschilt significant met PR groep. 

Het is opvallend dat de leeftijd van de groep die is doorverwezen significant lager 
is, maar de scores op de andere variabelen slechter is. Een normale verwachting 
is dat de scores verslechteren met de leeftijd. Voor de resultaten met betrekking 
tot beenkracht, armkracht, knijpkracht, uithoudingsvermogen, ervaren gezond-
heid, motivatie, self efficacy en de scores met betrekking tot beweeggedrag 
betekent dat een hogere score beter is. Voor de andere resultaten is een lagere 
score beter. 

Tabel 1: Scores fittesten en vragenlijsten 
per wervingsstrategie



Nulmeting Tussenmeting Jaarmeting

BMI 29.7 29.6 29.5

Middelomtrek (cm) 100.1$ 99.1 99.1

Vetpercentage 37.3 37.2 37.2

Bloeddruk
• Diastolisch
• Systolisch

85.7
140.8^

84.6
137.6

84-

137

Schouderlenigheid (cm) 9.6 8.8 10.6

Beenkracht (aantal keer) 12.7^ 14.1 13.7

Armkracht (aantal keer) 16.4^ 17.7 17.4

Knijpkracht (kg) 61.3 61.5 61.1

Uithoudingsvermogen (m) 435.9^ 458.9 465.3

Ervaren gezondheid
• Fysiek funct
• Algemeen

74.4
61.5

76.6
62.9

76.5
61.9

Aantal ziektes 1.8 1.6 1.2

Motivatie 9^ 10.1 10.1

Fitnorm
• Tweedeling
• Driedeling

0.4
1.1

0.46
1.2

0.41
1.1

Beweegnorm 0.61 0.69 0.65

Combinorm 0.7 0.7 0.7

* Alle drie de metingen verschillen significant van elkaar,  
^ Meting verschilt van beide andere metingen, 
$  Meting verschilt significant van tussenmeting,  
- Meting verschilt significant van basismeting. 

Voor de resultaten met betrekking tot beenkracht, armkracht, knijpkracht,  
uithoudingsvermogen, ervaren gezondheid, motivatie en de scores met betrekking  
tot beweeggedrag betekent dat een hogere score beter is. Voor de andere  
resultaten is een lagere score beter. 

Tabel 2: Het effect van deelname aan een beweegprogramma  
over de tijd


