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1. Verantwoording van het thema 

 
Omwille van de stijgende levensverwachting vergrijst de 

bevolking in een snel tempo. De veroudering van de bevolking is een 

succesverhaal, maar vormt tevens een belangrijke uitdaging voor 

onze maatschappij. De vergrijzing brengt immers een aantal 

leeftijdsgerelateerde ziektes met zich mee en leidt tot een toename 

van het aantal ouderen dat fysiek niet langer in staat is om 

dagdagelijkse taken zelfstandig uit te voeren (den Ouden et al., 

2011). Onderzoek heeft reeds aangetoond dat fysieke activiteit (FA) 

een positieve invloed heeft op de gezondheid en helpt om ouderen 

langer zelfstandig te laten leven. Ondanks deze positieve effecten 

van FA zijn huidige beweegprogramma’s voornamelijk opgesteld 

voor de jonge en actieve senioren, waardoor er een nood is aan 

aangepaste beweegprogramma’s voor (oudere) ouderen (ouder dan 

75 jaar) (van der Bij, Laurent & Wensing, 2002). Deze doelgroepen 

hebben vaak de minste motivatie, zijn het minst actief en hebben te 

kampen met gezondheidsproblemen en een lage fysieke fitheid, 

waardoor de promotie van FA een grote uitdaging vormt. Daarom 

hebben we onderzocht of een hometrainerprogramma deze 

doelgroep kan blijven aanzetten tot meer bewegen, en wat de 

effecten op fitheid zijn. Bij de ontwikkeling van zulk aangepast 

programma dient men rekening te houden met de effecten op korte 

én lange termijn, alsook met de efficiëntie en implementatie op 

grote schaal (Hanson et al., 2014). 

 

2. Onderzoeksmethode  

 
Het tijdsschema van de interventiestudie staat weergegeven in 

Figuur 1. Een laagdrempelig beweegprogramma 

voor bewoners van serviceflats werd ontwikkeld. 

Het initiële trainingsniveau van het 

hometrainerprogramma werd bepaald aan de 

hand van een 6-minuten fietstest en de verdere 

opbouw van het programma was afhankelijk van 

de score op de BORG-schaal (subjectieve maat 

voor belasting) na elke training. Rekening 

houdend met de kosten-efficiëntie en de effecten op lange termijn 

werden 2 coachingsstrategieën vergeleken met een controlegroep 

(CON) en met elkaar:  

(1) gestructureerde fitness coaching, bestaande uit 3 begeleide 

sessies op een hometrainer per week (STRUC) en  

(2) autonomie-ondersteunende coaching gebaseerd op de Zelf-

Determinatietheorie (AUT), bestaande uit een geïndividualiseerd 

hometrainerprogramma en minimaal contact (4x/10 weken) met 

een coach.  

De interventiegroepen differentieerden voornamelijk in de 

autonomie-component, aangezien de deelnemers uit AUT zelf 

verantwoordelijk waren voor het volgen van het fietsprogramma en 

de keuze hadden wanneer en met wie ze fietsten. Het is reeds 

aangetoon dat het ondersteunen van autonomie ervoor kan zorgen 

dat een individu kwalitatief ‘beter’ gemotiveerd is en daardoor een 

gedrag op langere termijn zal volhouden (Ryan & Deci, 2000).  

 
 

 
Figuur 1. Tijdsschema interventiestudie. 
 

3. Resultaten 

 
In totaal werden 417 bewoners persoonlijk gecontacteerd voor 

deelname. Dertig procent kon niet deelnemen omwille van fysieke 
problemen en 7% had mentale problemen. Daarnaast had 24% geen 
interesse en 15% fietste reeds op een hometrainer/gewone fiets en 
werd daarom weerhouden. In totaal namen 95 personen deel, 
waarvan 24 personen in de controlegroep (CON), 35 personen in de 
gestructureerde fitnessgroep (STRUC) en 36 personen in de 
autonomie-ondersteunende groep (AUT). De gemiddelde leeftijd 
was 82.1 ± 5.9 jaar.  
De resultaten toonden aan dat minimaal contact met een coach 
voldoende was om het fietsen op korte termijn te promoten bij 
ouderen wonende in een serviceflat. Terzelfdertijd bleek dat het 

 

FACTSHEET 2 |  Effecten van een hometrainerprogramma bij  
    ouderen wonende in residentiële zorgcentra 

 

mailto:Filip.Boen@faber.kuleuven.be


aanbieden van meer structuur zowel op korte als op langere termijn 
tot grotere trainingsvolumes leidde. Zes maanden na de interventie 
daalde het gebruik van de hometrainer in beide interventiegroepen  

en bleek autonomie-ondersteuning bij deze oudere leeftijdsgroep 
niet te resulteren in grotere deelname op lange termijn (zie Tabel 1).  
 
 

Tabel 1. Deelname aan het fietsprogramma van beide interventiegroepen tijdens de interventieperiode en tijdens de follow-up periode. 

   Interventieperiode (tussen pre en post) Follow-up periode (van post naar follow-up) 

  N Gemiddelde ±SD Min – Max N Gemiddelde ±SD Min – Max  

STRUC Deelnamecijfer 32 89.2§ ±13.1 40.0 – 100.0 30 44.1 ±42.4 0.0 – 119.4   6.12** 
 Sessies per week

a
 32 2.7§ ±0.4   1.2 – 3.2 21 1.9 ±1.1 0.2 – 3.6   3.59* 

 Minuten per sessie
a
 32 13.0§ ±4.2   5.6 – 23.2 21 20.5§ ±8.2 6.0 – 30.5 –4.92** 

AUT Deelnamecijfer 29 68.2 ±31.3 13.3 – 130.0 25 42.9 ±48.8 0.0 – 200.0   3.33* 
 Sessies per week

a
 29 2.0 ±0.9   0.4 – 3.9 20 1.6 ± 1.5 0.1 – 6.0   2.51* 

 Minuten per sessie
a
 29 10.6 ±4.0   5.0 – 18.2 20 12.8 ±5.9 4.0 – 25.0 –2.24* 

Nota. Deelnamecijfer = [(aantal sessies/aanbevolen sessies)*100]; 
a
Waarden voor deelnemers die fietsten op de hometrainer;  

*Significant verschil tussen pre-post en post-follow-up (*p<.05; **p<.001); §Significant verschil met AUT 

 
Tot slot toonden de resultaten aan dat frequent fietsen op een 
hometrainer een positieve, zij het kleine invloed had op de 
functionaliteit en de spierkracht bij bewoners van een serviceflat. 
Figuur 2 toont aan dat volhouders (deelnamecijfer ≥80%) en niet-
volhouders (deelnamecijfer <80% en controlegroep) significante 
verschillen vertoonden in functionaliteit en kracht op korte termijn. 
Op lange termijn bleven deze effecten enkel behouden wanneer de 
deelnemers ook na de interventie bleven fietsen op de hometrainer.  
 

 
Figuur 2. Effecten van fietsen op functionaliteit en kracht. 
 

4. Belangrijkste conclusies 

 
 Minimaal contact met een coach lijkt voldoende om (oudere) 

ouderen wonende in serviceflats te motiveren om een 
aangepast fietsprogramma te volgen op een hometrainer, 
zelfs op langere termijn. Wel bleek dat het bieden van meer 
structuur en ondersteuning voor een hoger trainingsvolume 
zorgde op korte en lange termijn. 

 Frequent gebruik van een hometrainer kan positieve effecten 
hebben op functionaliteit en spierkrachtkracht, maar enkel 
indien de (oudere) ouderen ook na de (coachings)interventie 
blijven fietsen kunnen de effecten behouden blijven op lange 
termijn. 

 

5. Aanbevelingen voor beleid en veld 

 
1. Fietsen op een hometrainer blijkt haalbaar bij (oudere) 

ouderen die functioneel beperkt zijn. Fietsen op een 
hometrainer is immers eenvoudig, weinig belastend en relatief 
goedkoop. Daarenboven hebben de meeste ouderen ervaring 
met het fietsen op een hometrainer (of gewone fiets).   

2. Serviceflats kunnen het specifiek hometrainerprogramma met 
verschillende startniveaus toepassen om tegemoet te komen 
aan de verschillende noden bij ouderen. Wanneer een 
hometrainer geplaatst wordt in een gemeenschapsruimte 
kunnen ouderen samen fietsen, wat de sociale interactie 
stimuleert. Bovendien kunnen de implementatiekosten op 
deze manier laag worden gehouden. Daarenboven blijkt dat, 

hoewel meer structuur en begeleiding tijdens het initiële 
proces resulteren in hogere trainingsvolumes, een minimum 
aantal contactmomenten met een coach voldoende is om 
fysieke activiteit door middel van een 
hometrainingsprogramma te stimuleren.  

3. De evaluatie van beweegprogramma’s is belangrijk om 
verspilling van middelen te verhinderen en om de publieke 
gezondheid tot het gewenste niveau te tillen. Zowel de 
effectiviteit (heeft fietsen op een hometrainer effecten op 
functionaliteit en kracht?) als de efficiëntie (wat is de 
implementatiekost?) dienen hierbij in rekening gebracht te 
worden. 

4. Fietsen op een hometrainer heeft effecten op functionaliteit 
en spierkracht op korte termijn, maar 10 weken fietsen bleek 
op zich niet voldoende om de effecten te behouden op 
langere termijn. Enkel de bewoners die bleven fietsen toonden 
blijvende positieve effecten op functionaliteit en kracht. 
Toekomstige beweegprogramma’s moeten daarom focussen 
op de implementatie op langere termijn. Daarenboven is er 
meer potentieel voor verbetering en zouden verschillende 
follow-up programma’s voor ouderen voorzien moeten 
worden met voldoende coaching en motivationele tools 
(bijvoorbeeld, virtual biking via Google Earth). 
 

6. Referentielijst 

 
den Ouden, M.E., Schuurmans, M.J., Arts, I.E. and van der Schouw, 

Y.T. (2011) Physical performance characteristics related to 
disability in older persons: a systematic review, Maturitas, 69(3), 
208-219. 

Hanson, H.M., Hoppmann, C.A., Condon, K., Davis, J., Feldman, F., 
Friesen, M. et al. (2014), Characterizing Social and Recreational 
Programming in Assisted Living, Canadian Journal on Aging, 11,1-
11. 

Ryan, R.M. and Deci, E.L. (2000), Self-determination theory and the 
facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-
being, American Psychologist, 55(1),68-78.  

van der Bij, A.K., Laurant, M.G. and Wensing, M. (2002) Effectiveness 
of physical activity interventions for older adults: a review, 
American Journal of Preventive Medicine, 22(2), 120-133. 

 

 

COLOFON 

Voor meer informatie over deze fact sheet, kan u contact opnemen 

met de auteurs via Filip.Boen@faber.kuleuven.be en 

Christophe.Delecluse@faber.kuleuven.be. 

mailto:Filip.Boen@faber.kuleuven.be
mailto:Christophe.Delecluse@faber.kuleuven.be


 

Deze fact sheet maakt deel uit van een studie die werd uitgevoerd in 

het kader van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport met 

steun van de Vlaamse overheid. Het Steunpunt Beleidsrelevant 

Onderzoek Sport is een samenwerkingsverband tussen de KU 

Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. 

 

De conclusies van deze publicatie vertolken enkel de visie van de 

auteurs en niet noodzakelijk de visie van de opdrachtgever.  

 

© 2016 Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 

 

Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 

Pa. Vakgroep SBMA - Vrije Universiteit Brussel 

Pleinlaan, 2; 1050 Brussel  

 

Deze publicatie is beschikbaar via www.steunpuntsport.be 


