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WETENSCHAP ONDERZOEK
Nederlanders nog onvoldoende
in beweging
Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2008/2009 signaleert
noodzaak extra beleidsinspanningen
Op 7 oktober jongstleden, tijdens de Dag van het
Sportonderzoek, overhandigde Nico van Meeteren
(Innovatiegebieddirecteur Levenslang Gezond van
TNO) het Trendrapport Bewegen en Gezondheid
2008/2009 aan Clémence Ross, directeur van het
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Het
is de zesde editie in een reeks waarin TNO de balans opmaakt aangaande het beweeggedrag van de
Nederlandse bevolking en specifieke (risico)groepen daarbinnen. Daarnaast wordt aandacht besteed
aan (preventie van) sportblessures om te komen tot
verantwoord sporten. De uitkomsten van het onderzoek geven aan dat extra beleidsinspanningen
noodzakelijk zijn om de overheidsambities ten
aanzien van bewegen te realiseren.
Door Vincent Hildebrandt, Astrid Chorus en Janine Stubbe

Uit het rapport blijkt dat het percentage Nederlanders dat
voldoende beweegt stabiliseert. In 2009 voldeed 68 procent
van de Nederlandse bevolking aan de combinorm: de maat
waarmee de overheid meet of Nederlanders voldoende bewegen (vijf tot zeven dagen per week dertig minuten matig
intensief bewegen en/of ten minste drie dagen twintig minuten intensief bewegen; voor jeugdigen geldt een iets strengere norm). Het beleidsdoel van de overheid – zeventig procent normactieven in 2012 – lijkt haalbaar, maar een forse
inspanning zal nodig zijn om dit streefpercentage daadwerkelijk te halen.

Achterblijvers

Werk/school en huishoudelijk werk vormen de belangrijkste bronnen van alledaagse activiteit. Alleen het aandeel
huishoudelijk werk stijgt systematisch door de jaren, de andere activiteiten laten geen duidelijke stijging of daling zien.
Groepen die achterblijven, zijn jeugdigen, ouderen (vooral
75+), werknemers in bepaalde beroepen of branches (beleid,
administratie, automatisering, banken/verzekeringen, zakelijke dienstverlening en transport), niet-werkenden, nietsporters, allochtonen, mensen met één of meerdere langdurige aandoeningen (met name hart- en vaatziekten,
bronchitis/astma/COPD en diabetes mellitus) en mensen
met overgewicht.
Sporters voldoen vaker dan niet-sporters aan de beweegnormen. Dit is vooral de verdienste van de groep die meer
dan twee keer per week deelneemt aan sport. Sporten lijkt
bij een aantal bevolkingsgroepen een compensatie voor beperkt beweeggedrag overdag, bijvoorbeeld bij mensen met
een zittend beroep.
De meeste Nederlanders hebben een positieve attitude jegens bewegen en vinden het prettig meer te gaan bewegen.
Met name inactieve Nederlanders zijn veel minder positief
en vinden het zelfs vaak niet prettig om te bewegen. De eigen omgeving blijkt vooral bij minder- en niet-actieven als
niet erg beweegvriendelijk te worden ervaren en ook niet als
stimulerend om meer te gaan bewegen. Bijna de helft van de
Nederlanders die niet aan de combinorm voldoet, acht zichzelf in staat meer te gaan bewegen als de wil er is.

Sedentaire leefstijl

Tot nu toe is de aandacht vooral gericht geweest op het stimuleren van meer bewegen. Het voldoen aan alle normen
voor gezond bewegen kan echter – zo blijkt uit het trendrapport – moeiteloos samengaan met een ‘sedentaire’ leefstijl
(waarin de meeste tijd zonder onderbrekingen zittend of liggend wordt doorgebracht). Dit noodzaakt aandacht in beleid voor het stimuleren van een niet-sedentaire leefstijl
naast het stimuleren van bewegen.
Met name bij de jeugd is de situatie verontrustend: een ruime meerderheid van deze leeftijdsgroep voldoet niet aan de
norm van ten hoogste twee uur per dag zittende en liggende

activiteiten. Daarnaast is het aantal jeugdigen dat voldoende
beweegt in vergelijking met volwassenen erg laag (46%
haalde in 2009 de combinorm) en dit percentage is in de afgelopen jaren niet gestegen. Positief is wel dat het percentage sporters onder de jeugdigen zeer hoog is (84%).

Beleid preventie sportblessures loont

Wat sportblessures betreft, lijkt het erop dat het preventiebeleid effect sorteert. Er is een dalende trend in het aantal
sportblessures en van het aantal behandelingen op de
spoedeisende hulp (SEH). In de periode 2004-2008 is echter sprake van een significante stijging (met 22%) van het
aantal spoedeisende behandelingen. Redenen hiervoor
zijn een groei in sportdeelname en meer blessures bij de
jeugd (41%), vooral bij de leeftijdsgroep 15- tot 24-jarigen
(19%). Tevens dragen veldvoetbal (33% van de totale stijging) en bewegingsonderwijs (22%) bij aan de stijging van
het aantal SEH-behandelingen voor sportblessures in de
periode 2004-2008.
In de VWS-nota Tijd voor Sport is als doel geformuleerd om
de blessure-incidentie (het aantal sportblessures per 1.000
uren sport) met tien procent terug te dringen. Om die doelstelling te realiseren is het noodzakelijk meer aandacht te
geven aan het ontwikkelen en implementeren van effectieve
maatregelen binnen de sport. In dit verband is het tevens
wenselijk aandacht te besteden aan de vraag hoe nauwkeurige en betrouwbare cijfers over de blessure-incidentie verkregen kunnen worden, omdat anders onduidelijk zal blijven of de geformuleerde beleidsdoelen al dan niet gehaald
worden.

Aanbevelingen

Bewegen levert gezondheidswinst op voor jong en oud en
kan helpen overgewicht te voorkomen of beperken. Om die
reden pleit TNO voor investering in stimulerend beleid en
maatregelen die een sportieve, actieve leefstijl bevorderen.
De gepresenteerde cijfers geven aan dat er behoefte is aan
specifiek op de risicogroepen toegespitste interventies om
bewegen te stimuleren, sedentair gedrag tegen te gaan en
blessures te voorkomen. Verder dient te worden ingezet op
het stimuleren van krachtsbehoud om functionele achteruitgang en verlies aan zelfstandigheid bij met name kwetsbare
groepen (ouderen en chronisch zieken) te beperken. Tot slot
wordt aanbevolen de momenteel gehanteerde sport- en beweegnormen opnieuw tegen het (wetenschappelijke) licht te
houden, en te bekijken of het zinvol is deze te herzien en uit
te breiden met een norm voor sedentaire leefstijl en krachtsbehoud.
Vincent Hildebrandt, Astrid Chorus en Janine Stubbe zijn werkzaam voor TNO.
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Meer
dan een
hobby?
Volgens de stereotypen zijn
cultuurliefhebbers bleekneusjes die over hun boek gebogen
zitten, en sporters testosteronbundels die met lezen niet verder komen dan de gebruiksaanwijzing van hun spierversterkende middel. Zeg
maar Marc-Marie Huibregts versus Twentes Theo
Janssen.
Wie de moeite neemt om voorbij beide stereotypen te
kijken, constateert dat sport en cultuur veel met elkaar
gemeen hebben. Alle twee zijn het exponenten van ‘serious leisure’, vormen van vrijetijdsbesteding die pas
echt genoegen verschaffen als men de tijd neemt om
zich erin te bekwamen. Beide betreft het activiteiten die
je gemakkelijk kunt laten. Doe je ze niet, dan lijk je weinig te missen. Dat verklaart deels waarom voor zowel
de (actieve) sport als de cultuur geldt dat de waardering ervan altijd groter is geweest onder de bovenlagen
van de bevolking dan onder de maatschappelijke onderlagen, en waarom beide vooral moeite hebben om
laatstgenoemde groepen aan zich te binden. Waar dat
wel lukte, kwam dat veelal op het conto van commerciële partijen, nieuwe spelers die zich weinig gelegen lieten aan traditionele denkbeelden. Sport én cultuur
gaan prat op hun gemeenschapsversterkende karakter,
maar werken in de praktijk minstens zo effectief als uitsluitingsmechanismen. Niet toevallig hebben beide
grote moeite om nieuwkomers aan zich te binden – al
overtuigt de sport daarin wat meer – en zijn ze voor
hun voortbestaan afhankelijk van overheidssubsidies.
Voor de kunsten komt de geldstroom vooral van het
rijk, voor de sport zijn de gemeentelijke gelden belangrijker.
Daarmee is dan in ieder geval één verschil tussen beide
benoemd. Uiteraard zijn er meer verschillen, maar die
vallen in het niet bij de overeenkomsten. Laat ik er daar,
tot slot, nog twee aan toevoegen. De eerste is dat beide
overtuigd zijn van hun gelijk en niet nalaten om dat
van de daken te schreeuwen. De tweede is dat weinigen van buiten de eigen parochie hen daar werkelijk in
geloven.
De sport staat niet als linkse hobby te boek. Voor nu is
dat goed nieuws. Voor de toekomst valt te hopen dat dit
de sport niet remt in het ontwikkelen van een strategie
om anderen ervan te overtuigen dat sport echt meer is
dan alleen maar die leuke (zo gezonde) hobby.

Koen Breedveld
Directeur W.J.H. Mulier Instituut

Figuur 1 Percentage Nederlanders dat voldoet aan de
combinorm* in de periode 2000-2009.

Het lezen waard
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Titel: Marktgerichte sportbonden: een paradox? Onderzoek
naar de achtergronden en gevolgen van de toepassing van een
marktbenadering door Nederlandse sportbonden
Auteur: Marije van ’t Verlaat
Uitgegeven door: BOXPress
Gelezen door: Saskia de Groot-Nuijten
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* iemand voldoet aan de combinorm als hij ten minste vijf dagen per week ten
minste dertig minuten matig intensief beweegt (=Nederlandse Norm Gezond Bewegen) OF ten minste drie keer per week ten minste twintig minuten inspannend
beweegt (=fitnorm).
Bron: TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid.

Trendrapport
Het Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2008/2009, samengesteld door TNO, bevat bijdragen van Consument en
Veiligheid, het EMGO-instituut van het VUmc, het W.J.H. Mulier Instituut, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu, het Sociaal en Cultureel Planbureau en TNO. Het rapport presenteert de resultaten van de jaarlijkse metingen van TNO aangaande het beweeggedrag en het sedentaire gedrag van de Nederlandse bevolking. Daarnaast
komen de desbetreffende CBS-cijfers aan bod. Op basis van de Survey Integratie Minderheden wordt aandacht
besteed aan het beweeggedrag van etnische groepen. Het tweede deel van het trendrapport gaat in op sportblessures en geeft voor de 23 meest beoefende sporten sportspecifieke blessureprofielen. Het rapport kan gedownload
worden via http://www.tno.nl/downloads/trendrapport_bewegen_gezondheid_2008_2009.pdf

NOC*NSF constateerde enkele jaren geleden dat de gewenste professionalisering in de sport achterbleef. De
sportkoepel ontwikkelde daarom in 2005 het
Strategisch Marketing Plan (SMP). Marije van ’t Verlaat
promoveerde op 5 november jongstleden aan de
Universiteit Utrecht op een onderzoek waarmee ze inzicht verschaft in het SMP. Ze belicht de achtergronden
en gevolgen van het onder druk van de externe omgeving en topdown-gestuurd toepassen van een marktbenadering op een groep sportbonden die gekenmerkt
wordt door een verenigingsgerichte cultuur en
die zijn bestaansrecht ontleent aan
het organiseren van een gezamenlijke passie voor sport. In het proefschrift maakt Van ’t Verlaat duidelijk
dat
sportbonden
door
maatschappelijke ontwikkelingen
en organisatiebestuurlijke druk
een nieuwe balans hebben moeten zoeken tussen het verenigingsvertoog en het marketingvertoog. Het proefschrift is te
bestellen via www.boxpress.nl.

