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wetenschap – kwantitatief onderzoek

Op maat gemaakt preventief beweegprogramma voor ouderen is effectief

Functioneel Trainen Ouderen
Het preventief beweegprogramma Functioneel Trainen Ouderen (FTO) is effectief bewezen, maar de implementatie 
stagneert. In dit onderzoek is FTO in 19 fysio- en oefentherapiepraktijken in Leiden en Groningen op maat gemaakt in 
cocreatie met de doelgroep (ouderen). Dit op maat gemaakte programma lijkt ook effectief voor het verbeteren van 
het fysiek functioneren, autonomie en participatie, en zelfmanagement. Op langere termijn lijken de effecten van FTO 
op het fysiek functioneren te beklijven. 

Tekst: Saskia Verkleij, Leontien van Wely, Petra 
Siemonsma, Linda Eijckelhof, Marloes Lap, Arlette 
Hesselink en John Verhoef

Inleiding
In lijn met de wens van ouderen is het 
huidige gezondheidsbeleid erop gericht 
om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis te laten wonen en zelfredzaamheid 
te bevorderen.1 Om dit te realiseren, moet 
men de activiteiten van het dagelijks le-
ven (ADL) kunnen blijven uitvoeren.2 Veel 
ouderen ervaren beginnende problemen 
bij traplopen, transfers en huishoudelijke 
taken.3 Trainingsprogramma’s kunnen fy-
sieke achteruitgang beperken en gezond-
heidswinst opleveren, zodat ouderen lan-
ger zelfstandig thuis kunnen wonen. Veel 
trainingsprogramma’s zijn gericht op het 
vergroten van spierkracht.4 Voor ouderen 
is het ook belangrijk om vaardigheden te 
trainen als ze daar problemen bij onder-
vinden. Dit functioneel trainen resulteert 
in langdurige positieve effecten.4-6 
FTO is op deze trainingsaanpak geba-
seerd.5 Het is een programma waarbij ge-
durende 12 weken 3 keer per week wordt 
getraind op ADL. Eerder onderzoek wees 
uit dat vrouwen die FTO volgden, meer 
vooruitgingen in het fysiek functioneren 
vergeleken met vrouwen die kracht-
training of geen training volgden.5 Dit 
effect bleef bestaan na 6 maanden. Het 
FTO-programma is als bewezen effectief 
opgenomen in de database van het loket 
gezond leven.7

Ondanks het positieve effect van FTO 
wordt het nauwelijks aangeboden door 
fysiotherapeuten en oefentherapeuten. 
Daarnaast trekt FTO, indien aangeboden, 

weinig deelnemers. Mogelijke redenen 
hiervoor zijn dat het programma ‘op de 
tekentafel’ is ontwikkeld zonder mede- 
werking van de beoogde gebruikers. Hier-
door sluit het wellicht onvoldoende aan  
bij de mogelijkheden en wensen van 
zowel de fysio-/oefentherapeut als de 
ouderen. Daarnaast gaat het om een 
preventief programma dat niet vergoed 
wordt door de zorgverzekering. Uit ons 
eigen vooronderzoek blijken ouderen niet 
vanzelfsprekend bereid om zelf voor het 
beweegprogramma te betalen.8 Aanpas-
sing aan de lokale praktijk en de gebruiker 
lijken noodzakelijk.
Om die reden hebben het Lectoraat Eigen 
Regie bij Fysiotherapie & Beweegzorg van 
Hogeschool Leiden en Hanzehogeschool 
Groningen samen met 27 fysio- en oefen- 
therapiepraktijken deelgenomen aan 
het project KennisNetwerk Ouderen en 
Preventie (KNOP). Binnen KNOP zijn in 
cocreatie met fysiotherapeuten, oefen- 
therapeuten, ouderen, studenten en do-
centen fysiotherapie aanpassingen door-
gevoerd in de inhoud en de frequentie 
van FTO om het programma op maat te 
maken voor de gebruikers.9 Ook zijn ge-
zamenlijk strategieën ontwikkeld om de 
doelgroep te werven voor deelname.8 
Het doel van dit onderzoek is om te be-
palen of dit aan de lokale setting aan-
gepaste FTO nog steeds leidt tot een 
verbetering in het fysiek functioneren en 
welke effecten er optreden op de fysieke 
activiteit, participatie en autonomie, en 
zelfmanagement. 

Methode 
Het onderzoeksprotocol en de informed 
consent-procedure zijn getoetst door de 

Medisch Ethische Toetsingscommissie  
VUmc (kenmerk: 2015: 195) en valt niet 
onder de reikwijdte van de Wet Medisch- 
wetenschappelijk Onderzoek met mensen.

Design – Een kwantitatief onderzoek naar 
het effect van een preventief beweeg-
programma was onderdeel van een 2 jaar 
durend onderzoek naar het duurzaam 
implementeren van FTO. Om de kans op 
succesvolle implementatie zo groot mo-
gelijk te maken, is er gewerkt in 19 KNOP-
teams. Het doel van een KNOP-team was 
om te zorgen voor maatwerk in de lokale 
toepassing van FTO. De KNOP-teams in 
de regio Leiden bestonden uit 2 fysio- en/
of oefentherapeuten van 2 verschillende 
praktijken, 1 tot 3 ouderen, 4 studenten 
fysiotherapie en 1 docent-onderzoeker. 
De KNOP-teams in de regio Groningen 
bestonden uit 1 of 2 fysiotherapeuten uit 
1 praktijk, 2 of 3 ouderen, 1 of 2 studenten 
fysiotherapie en 1 docent-onderzoeker. 
Het KNOP-project bestond uit 4 fases van 
een halfjaar. Het eerste halfjaar van het 
project stond in het teken van het creëren  
van maatwerk voor de inhoud en het 
aanbieden van FTO. Het tweede halfjaar 
stond in het teken van het evalueren van 
het effect van lokaal op maat gemaakt 
FTO. De geleerde lessen uit het eerste jaar 
over cocreatie9 en wervingsstrategieën8 
(zie de tips op pag. 17) zijn vervolgens 
meegenomen voor de start van het twee-
de projectjaar, waarin nieuwe KNOP-
teams in een uitgebreidere regio zijn 
gestart. In het tweede halfjaar van jaar 
2 heeft een langetermijnmeting plaats-
gevonden bij de deelnemers aan FTO uit 
jaar 1. 19 praktijken hebben voldoende 
deelnemers geworven om het op maat 
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gemaakte FTO aan te bieden (jaar 1: n = 4; 
jaar 2: n = 15).

Deelnemers – Zelfstandig wonende oude-
ren van 60 jaar of ouder met beginnende 
problemen in het fysiek functioneren in 
het dagelijks leven kwamen in aanmer-
king voor FTO. Deelnemers zijn geworven  
via in cocreatie op maat gemaakte wer-
vingsstrategieën die beschreven zijn in 
een eerdere publicatie.8 Exclusiecriteria 
zijn door de praktijken zelf bepaald, zo-
dat ze aansluiten bij de lokale setting. 
Veelvoorkomende exclusiecriteria waren: 
comorbiditeit, ernstige cognitieve proble-
men en een slechte balans. 

FTO – Tijdens het 12 weken durende oe-
fenprogramma werd getraind in 3 ver-
schillende fases: de oefenfase (2 weken), 
de variatiefase (4 weken) en de ADL-fase 
(6 weken). Maatwerk resulteerde onder 
andere in variatie tussen de praktijken op 
gebied van frequentie (12 praktijken train-
den 2 keer per week; 7 praktijken trainden 
1 keer per week), groepsgrootte (4-15 »

deelnemers) en inhoud oefeningen  
(2 praktijken trainden ook buiten). Elke 
training had een gezamenlijke warming- 
up en cooling-down. Het middengedeel-
te van de training bestond uit een circuit 
met oefeningen waarin de dagelijkse 
activiteiten werden getraind waar de ou-
deren de meeste moeite mee hadden. Dit 
werd individueel bepaald via de Patiënt  
Specifieke Klachten vragenlijst (PSK). 
Een volledige beschrijving van het FTO- 
programma is elders beschreven.5,10

Metingen – De metingen zijn afgenomen 
voor de start van FTO, na 12 weken en 
na 1 jaar (alleen voor de subgroep die 
meedeed aan het eerste jaar van het 
KNOP-project) en vonden plaats in de 
praktijk waar de trainingen werden ge-
volgd. Op basis van maatwerk konden 
praktijken besluiten om een selectie te 
maken van metingen die door daartoe 
geschoolde studenten en therapeuten 
zijn uitgevoerd volgens een standaard 
meetprotocol. De primaire uitkomstmaat 
was het fysiek functioneren. Secundaire 

uitkomstmaten waren fysieke activiteit, 
participatie en autonomie, en zelfmana- 
gement.

Fysiek functioneren
De primaire uitkomstmaat fysiek func-
tioneren is gemeten met 4 meetinstru-
menten: de PSK, de 10MLT, de TUG en de 
ADAP. 
De PSK 1, 2 en 3 werden gebruikt om te 
bepalen wat de 3 belangrijkste proble-
men op het gebied van fysieke dagelijkse 
activiteiten van de deelnemer zijn. Pro-
blemen werden gescoord op een schaal 
van 0 ‘geen enkele moeite’ tot 10 ‘onmo-
gelijk’.11 Een verbetering van minimaal 2 
punten staat voor een klinisch relevante 
afname van de klachten.12

Tijdens de 10MLT legt de deelnemer van-
uit stilstand een afstand van 10 meter af 
op zowel een comfortabel looptempo als 
op maximaal looptempo.13 Een minimale 
toename in de loopsnelheid van 0,10 m/s 
staat voor een klinisch relevante verbe-
tering.14 
De TUG meet de tijd die een deelnemer 
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nodig heeft om op te staan uit een stoel 
met armleuningen, 3 meter te wandelen, 
om te draaien, terug te lopen naar de 
stoel en weer te gaan zitten.15 Een klinisch 
relevante verbetering op de TUG is een 
afname van 0,85 seconde.16

De ADAP bestaat uit 16 veelvoorkomende 
taken uit het dagelijks leven, zoals de was 
doen, traplopen etc. De test werd uitge-
voerd in de lokale praktijkruimte.  
Ieder KNOP-team bepaalde welke ADAP- 
taken afgenomen werden op basis van 
haalbaarheid. De activiteiten werden 
gekwantificeerd door de tijd te meten die 
nodig is om een activiteit uit te voeren en 
door het gewicht dat tijdens de activiteit 
is verplaatst, te registreren. De score op 
elke taak werd omgerekend naar een sco-
re tussen 0 en 100.17 Uit deze taken wer-
den 5 domeinscores en een totaalscore  
berekend (kracht bovenste extremiteit, 
kracht onderste extremiteit, flexibiliteit, 
balans en coördinatie, en uithoudingsver-
mogen). Er bestaan voor de ADAP geen 
gegevens over klinisch relevante verschil-
len.

Fysieke activiteit
Fysieke activiteit en zitten zijn bepaald 
via zelfrapportage met de IPAQ. Fysieke 
activiteit is bepaald op 4 domeinen: ac-
tiviteiten op werk, tijdens vervoer, in en 
om huis, en tijdens sport en ontspanning. 
Per domein zijn activiteitscores berekend 
door het aantal minuten dat een activi-
teit werd verricht, te vermenigvuldigen 
met de bijbehorende MET-waarde van 
deze activiteit. Daarnaast is de zittijd 
bepaald door te vragen naar het gemid-
delde aantal minuten dat iemand zit op 
een gemiddelde week- en weekenddag. 

Dit is omgerekend naar een gewogen ge-
middelde van het aantal minuten zitten 
per dag.18 Er bestaan voor de IPAQ nog 
geen gegevens over een klinisch relevant 
verschil.

Participatie en autonomie
Participatie en autonomie zijn gemeten 
met de IPA-vragenlijst. Dit is een gevali-
deerde vragenlijst om belemmeringen in 
32 situaties verdeeld over 5 domeinen uit 
te vragen bij mensen met een chronische 
aandoening: autonomie binnenshuis (7 
items), familierol (7 items), autonomie 
buitenshuis (5 items), sociale relaties (7 
items) en werk en opleiding (6 items).19 
Vanwege onze doelgroep (ouderen van 
60 jaar of ouder), wordt het domein werk 
en opleiding niet gepresenteerd. Alle situ-
aties werden beoordeeld op een 5-punts 
Likert-schaal (zeer goed-zeer slecht). De 
gemiddelde domeinscore is gebruikt voor 
de analyses. Een hogere score betekent 
meer belemmeringen in participatie en 
autonomie of een grotere probleemerva-
ring. Er bestaan voor de IPA geen gege-
vens voor klinisch relevante verschillen.

Zelfmanagement 
Zelfmanagement is gemeten met de PIH- 
NL-vragenlijst. Deze bestaat uit 12 items 
die 4 domeinen van zelfmanagement 
meten: kennis (4 items), coping (3 items), 
herkenning en managementsymptomen 
(3 items), en therapietrouw (2 items). De 
respondent geeft op een 8-punts schaal 
(weinig – veel) aan wat het best bij hem/
haar past (bijvoorbeeld: ‘Ik grijp zelf in als 
mijn lichaam signalen afgeeft en symp-
tomen erger worden’). De gemiddelde 
totaalscore en domeinscores zijn gebruikt 
voor de analyses. Een hogere score bete-
kent dat men meer aan zelfmanagement 
doet.20

Data-analyse – Beschrijvende statistiek is 
toegepast om kenmerken (leeftijd, ge-
slacht, opleidingsniveau, BMI, burgerlijke 
staat, gebruik loophulpmiddel en aanwe-
zigheid van een chronische aandoening) 
van de groep weer te geven. Een gepaar- 
de t-toets (p < 0,05) is gebruikt om de 
effecten van het op maat gemaakte FTO- 
programma te bepalen na 12 weken en 
na 1 jaar. Als de residuen niet normaal 
verdeeld waren, is de non-parametrische 
Wilcoxon Rank Test gebruikt. 
Een aanvullende analyse is gedaan op 

een selectie uitkomstmaten (PSK, 10MLT, 
TUG) om te bepalen of de effecten van 
een trainingsfrequentie van 1 keer per 
week of 2 keer per week verschillend zijn. 
Dit is gedaan door middel van lineaire 
regressieanalyse (p < 0,05) waarbij de 
verandering op de PSK, TUG en 10MLT 
de afhankelijke variabelen waren en trai-
ningsfrequentie de onafhankelijke varia- 
bele. De regressiecoëfficiënt (β) toont de 
grootte van het verschil in effect van  
1 versus 2 keer per week trainen. 
Per meetinstrument is gekeken of er 
sprake is van een klinisch relevante ver-
andering. Indien dit voor een bepaald 
meetinstrument onbekend is, dan is een 
vooruitgang van 10% ten opzichte van de 
score op T0 gehanteerd als klinisch rele-
vant. Voor de ADAP en de PIH-NL is on-
bekend hoe met missende waardes moet 
worden omgegaan. Er is voor gekozen om 
een subdomein te berekenen indien mi-
nimaal de helft van deze items aanwezig 
waren. Alle analyses zijn uitgevoerd in 
SPSS versie 20.

Resultaten 
Deelnemers – Tabel 1 laat zien dat 146 
deelnemers een informed consent gete-
kend hebben en aan de beginmeting en  
FTO hebben deelgenomen. 125 deelne-
mers hebben ook deelgenomen aan de 
meting na 12 weken FTO. Bij 19 deelne-
mers is een meting uitgevoerd na 1 jaar. 
Door variatie in de uitvoering en haal-
baarheid van de metingen tussen de 
praktijken (maatwerk) hebben niet alle 
deelnemers alle metingen uitgevoerd. 
Er zijn vooral veel missende waardes op 
de ADAP, omdat dit meetinstrument erg 
omvangrijk en tijdrovend is. De karakte-
ristieken van de deelnemers die aan de 
beginmeting en de meting na 12 weken 
meededen, staan in tabel 2. 

Effecten op maat gemaakt FTO na 12 
weken - De resultaten voor fysiek functi-
oneren, fysieke activiteit, participatie en 
autonomie, en zelfmanagement na 12 
weken FTO-training kunt u vinden in ta-
bel 3 op www.kngf.nl/fysiopraxis.

Verschil effect trainingsfrequentie – Bin-
nen het KNOP-project hebben 7 praktij-
ken besloten om 1x per week te trainen. 
Er bestond daardoor een verschil in trai-
ningsfrequentie van FTO (1 keer per week: 
n = 51; 2 keer per week: n = 74).  

FTO  Functioneel Trainen Ouderen
KNOP  KennisNetwerk Ouderen en Preventie
PSK  Patiënt Specifieke Klachten vragenlijst
10MLT  10 meter-looptest
TUG  Timed-Up-Go test
ADAP  Assessment of Daily Activity  

Performance
IPAQ  International Physical Activity  

Questionnaire
IPA  Impact on Participation and  

Autonomy vragenlijst
PIH-NL  Partner in Health vragenlijst  

Nederlandse versie

»

fp06WK1216.indd   14 02-07-18   15:00



FysioPraxis juli/augustus 2018 | 15

deelnemers jaar 1:
(regio) Leiden

deelnemers jaar 2: 
(regio) Leiden

deelnemers jaar 2: 
(regio) Groningen

T0 (n=146) n=23 n=91 n=32
T1 (n=125) n=20 n=76 n=29
T2 (n=19) n=11 n=8

Na 12 weken trainen lieten ouderen in beide groe-
pen een vergelijkbare toename in loopsnelheid 
zien op de 10MLT  
(βverschil 2 - 1 keer per week trainen: -0,009 m/s; 95%BI: -0,076 
tot 0,059; p = 0,800) en de TUG (beide groepen 
voerden de test 1,7 seconden sneller uit). Op de 
PSK ging de groep die 2 keer per week trainde, 
meer vooruit dan de groep die 1 keer per week 
trainde.  
Alleen voor de PSK2 was dit statistisch significant 
(βverschil 2 - 1 keer per week trainen: -1,14: 95%BI: -2,05 tot 
-0,23; p = 0,015).

Effecten op maat gemaakt FTO na 1 jaar – Eén jaar 
na de start van FTO zijn 19 deelnemers opnieuw 
gemeten. Ook ditmaal is er per persoon gekozen 
voor een op maat gemaakt meetprotocol, wat 
vaak betekende dat met name de PSK, 10MLT en 
TUG zijn afgenomen. Deelnemers scoren op de 
PSK 2 (Mverschil: -1,34), PSK 3 (Mverschil: -1,39) en de 
10MLT (Mverschil: 0,20 m/s) na 1 jaar nog steeds sta-
tistisch significant beter. De deelnemers scoren op 
de 10MLT daarbij nog steeds klinisch relevant be-
ter dan voor het programma. De score op de TUG 
was na 1 jaar ook klinisch relevant verbeterd, maar 
dit verschil was niet statistisch significant  
(Mverschil: -1,12 sec).

Discussie
Deze studie laat zien dat een aan de lokale setting 
op maat gemaakt functioneel oefenprogramma 
voor ouderen effect heeft op fysiek functioneren, 
minder zitten, een verbetering op mobiliteit-gere-
lateerde domeinen van participatie en autonomie, 
en op zelfmanagement. We vonden geen verbete- 
ring op fysieke activiteit, niet-mobiliteit-gerela-
teerde participatie en autonomie in geld en sociale 
contacten. Eén jaar na de start van het program-
ma zijn er nog steeds positieve effecten zichtbaar 
op fysiek functioneren.
Een belangrijke aanpassing in FTO was de trai-
ningsfrequentie. Uit een eerder onderzoek bleek 
dat het verlagen van de trainingsfrequentie van 3x 
naar 2x per week nodig was voor de haalbaarheid 
en daarmee een duurzame implementatie.4 Ons 
onderzoek laat zien dat ook 1x per week trainen 
gunstige effecten geeft op fysiek functioneren. Dat 
is ook precies wat het programma beoogt en is dus 
ondersteunend aan het concept van FTO. Onze 
significante verbetering op fysiek functioneren na 
maatwerk FTO is een aanvulling op de eerder ge-
vonden positieve effecten van ‘standaard’ FTO bij 
vrouwen.5 Een subgroepanalyse binnen onze stu-
die (niet opgenomen in de resultaten) liet zien dat 
de effecten van FTO hetzelfde zijn voor mannen 
en vrouwen. Dit komt overeen met eerdere studies 
waarin het effect van functioneel trainen bij man-
nen en vrouwen is onderzocht.21

Tabel 1 Aantal deelnemers FTO

T0: baseline; T1: na 12 weken; T2: na 1 jaar

deelnemerskarakteristieken FTO-deelnemers (n=125)

leeftijd, in jaren gem. (SD; range) 77,1 (7,1; 61-91)
geslacht, n (%)
                     man
                     vrouw

35 (28)
90 (72)

BMI, kg/m2, gem. (SD; range)
                     missende waarde, n (%)

26,9 (4,4; 17,9-40,5)
15 (12)

burgerlijke staat, n (%)
                     alleenstaand
                     getrouwd/geregistreerd partner
                     weduwe/weduwnaar
                     gescheiden
                     missende waarde

15 (12,0)
57 (45,6)
35 (28,0)

4 (3,2)
14 (11,2)

opleidingsniveau, n (%)
                     laag (lagere school, lager beroepsonderwijs)
                     middelhoog (mavo, havo, vwo, mbo)
                     hoog (hbo en universiteit)
                     missende waarde

33 (26,4)
48 (38,4)
20 (16,0)
24 (19,2)

loophulpmiddel, n (%)
                     ja
                     nee
                     missende waarde

23 (18,4)
79 (63,2)
23 (18,4)

type loophulpmiddel, n (%)
                     rollator
                     stok
                     elleboogkruk(ken)
                     anders 

10 (43,5)
10 (43,5)

2 (8,7)
1 (4,3)

chronische aandoening, n (%)
                     geen
                     één chronische aandoening
                     meerdere chronische aandoeningen
                     missende waarde

32 (25,6)
45 (36,0)
32 (25,6)
16 (12,8)

type aandoening, n (%)
                     reumatische aandoeningen
                     hart- en vaataandoeningen
                     diabetes mellitus
                     COPD
                     schildklierproblemen
                     osteoporose
                     hoge bloeddruk
                     neurologische aandoeningen
                     rugproblemen
                     evenwichtsproblemen
                     overig* 

26 (23,9)
20 (18,3)
13 (11,9)
10 (9,2)
7 (6,4)
6 (5,5)
5 (4,6)
5 (4,6)
4 (3,7)
4 (3,7)

20 (18,3)

Tabel 2 Deelnemerskarakteristieken

Karakteristieken van de deelnemers die zowel aan beginmeting als eindmeting hebben deel- 
genomen.

»

*  Onder overig vallen: neuropathie (n=3), nierfalen (n=3), totale heup- of knieprothese (n=3), 
oogaandoeningen (n=3), kanker (n=3), ziekte van Crohn (n=1), ziekte van Ménière (n=1),  
blaasontsteking (n=1), gehoorproblemen (n=1), hyperreactiviteit (n=1)
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Dit is de eerste studie waarbij is gekeken 
naar de bredere effecten van FTO, na-
melijk op fysieke activiteit, participatie 
en autonomie, en zelfmanagement. Wij 
vonden, ondanks hoge baselinescores op 
participatie en autonomie, en zelfma-
nagement, een significante verbetering 
op participatie en autonomie op de do-
meinen autonomie binnenshuis, auto-
nomie buitenshuis, familierol, en sociale 
relaties, alsmede zelfmanagement bij 
therapietrouw en de totaalscore. Al-
leen autonomie binnenshuis verbeterde 
ook klinisch relevant. Met een lokaal op 
maat gemaakt FTO lijkt de participatie 
en autonomie en therapietrouw van een 
relatief goed participerende groep (die 
al goede zelfmanagementvaardigheden 
heeft) te verbeteren. Dit schept positieve 
verwachtingen voor minder in de samen-
leving participerende doelgroepen en 
diegenen met minder goede zelfmanage-
mentvaardigheden.

Opvallend is dat de deelnemers na 12 
weken achteruitgegaan zijn in fysieke 
activiteit (IPAQ), terwijl ze wel vooruit-
gaan op fysiek functioneren, en mobili-
teit-gerelateerde domeinen van partici-
patie en autonomie. Meer kunnen (fysiek 
functioneren) lijkt niet automatisch te 
leiden tot meer doen. Het belang van het 
optimaliseren van het ‘doenvermogen’ 
wordt hiermee onderstreept.22 Doenver-
mogen betreft onder andere een doel 
stellen en een plan maken, in actie ko-
men, volhouden en om kunnen gaan met 
verleidingen en tegenslag. Een andere 
reden kan zijn dat FTO doorgaans startte 
in de nazomer en eindigde in de winter-
periode, waarin men doorgaans minder 
beweegt dan in de zomer. Daarnaast 
bestaat het veelvoorkomende probleem 
van overschatting van fysieke activiteit bij 
zelfrapportage tijdens de beginmeting.23 
Voor vervolgonderzoek raden we daarom 
aan om (naast zelfrapportage) gebruik te 
maken van een objectieve meetmethode 
om de fysieke activiteit te meten. Daar-
naast lijkt aandacht voor het ‘doenver-

mogen’ van belang om fysieke activiteit 
en zelfmanagement te verbeteren.
Een sterk punt van het KNOP-project 
is dat door cocreatie met de doelgroep 
ouderen, therapeuten, studenten en do-
centen Fysiotherapie is gekeken hoe het 
bestaande FTO kon worden aangepast 
aan de lokale setting, om duurzame im-
plementatie te bevorderen. Het betrek-
ken van eindgebruikers bij onderzoek is 
nieuw. Bij implementatieprojecten in de 
zorg/fysiotherapie wordt deze groep vaak 
vergeten.24 Binnen ons onderzoek lag het  
percentage deelnemers met een of meer-
dere chronische aandoeningen hoger 
(62%) dan het landelijk gemiddelde 
(rond de 50%).3 We hebben echter wel 
een relatief goed functionerende groep: 
voorafgaand aan FTO scoorde men al 
ver boven de norm van loopsnelheid13 en 
balans.14 Dit suggereert dat onze deelne-
mers wellicht een relatief fitte populatie 
representeren. Echter, de meest genoem-

de problemen op de PSK (wandelen, op-
staan [bed/stoel/grond], traplopen, lang 
staan en huishoudelijke taken) zijn juist 
die activiteiten, waar in FTO uitgebreid 
aandacht voor is. Dit onderstreept dat 
de beoogde doelgroep heeft meegedaan 
aan FTO. Een mogelijke zwakte van onze 
studie is dataverlies bij de ADAP. Echter, 
de verschillende meetinstrumenten die 
fysiek functioneren in en om huis hebben 
gemeten (PSK, 10MLT, TUG) ondersteu-
nen de gevonden resultaten van de ADAP. 
Daarnaast hebben slechts 19 mensen 
deelgenomen aan de meting na 1 jaar. 
Toch komen de blijvende positieve effec-
ten van FTO op het fysiek functioneren 
overeen met eerder onderzoek waarin het 
effect van FTO op fysiek functioneren na 
9 maanden grotendeels behouden bleef.5 
Functionele training geeft mogelijk de 
aanzet om vaardigheden in het dagelijks 
leven te blijven uitvoeren en het niveau 
van functioneren daarmee te onderhou-
den. 
Om meer generieke uitspraken te kunnen  
doen over de effecten van een op maat 

gemaakt FTO, zou toekomstig onderzoek  
een minder fitte populatie met meer 
beperkingen in het ADL en lagere zelf-
managementvaardigheden moeten on-
derzoeken. Wervingsstrategieën voor het 
aantrekken van specifieke doelgroepen 
zijn beschreven in de studie van Eijckel-
hof et al.8 over de werving binnen het 
KNOP-project. Hoewel in ons onderzoek 
wel gekeken is naar de langetermijneffec-
ten van het aangepaste FTO, is de groep 
te klein om er representatieve uitspraken 
over te kunnen doen. Vervolgonderzoek 
zou zich moeten richten op kosteneffecti-
viteit van FTO. Juist de effecten op lange 
termijn zijn belangrijk als het gaat om 
preventie en mogelijke vergoedingen door 
de verzekeraars. 
Concluderend kunnen we stellen dat een 
in cocreatie met de doelgroep aangepast 
FTO na 12 weken nog steeds effectief is. 
Fysiek functioneren, participatie en auto-
nomie, en zelfmanagement lijken te ver-
beteren bij zowel mannen als vrouwen. 
Zelfs 1 keer per week trainen lijkt hierbij al 
effect op te leveren. Ook op langere ter-
mijn lijken de effecten van FTO op fysiek 
functioneren te beklijven. 

Lees ook op pag. 38-41 in dit nummer het artikel over 
Beweegzorg. Hierin vindt u o.a. meer informatie over 
de database van Loketgezondleven.nl.

            verkleij.s@hsleiden.nl
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