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Waarom sporten met een chronisch 

reumatische ziekte?

Kenmerken bij een chronische ziekte zijn:

▪ Afname van spierkracht en spiermassa, lenigheid, coördinatie en balans

▪ Toename van vetweefsel    

▪ Afname van algehele conditie

▪ Verminderde weerstand

▪ Verhoogde kans op bijkomende ziektes zoals overgewicht,

▪ Hart - en vaatziekten, botontkalking, depressieve klachten

Niet bewegen is géén optie 



Gezond bewegen is 

genieten!



Beweegrichtlijnen Gezondheidsraad 2017

▪ 5x per week 30 min met iets hogere hartslag bewegen

▪ 2,5 uur per week matig intensief bewegen zoals         

“hardlopen met reuma”

▪ Spier- en bot versterkende oefeningen en balans    
oefeningen (minimaal twee keer  per week tijdens cursus 

hardlopen met reuma)



Definitie Gezondheid

▪ Gezondheid is een toestand van algeheel 
welbevinden waarin er geen sprake is van 
lichamelijk letsel of ziekte. (WHO, 1948)

▪ Gezondheid is een toestand van volledig
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn 
en met slechts de afwezigheid van ziekte of 
andere lichamelijke gebreken. (WHO, 2005)

▪ Gezondheid is het vermogen om je aan te 
passen en je eigen regie te voeren, in het licht 
van de sociale, fysieke en emotionele
uitdagingen van het leven. (M. Huber, 2015 
dynamische omschrijving)



Waarom de cursus hardlopen met reuma?

▪ Speciaal ontwikkeld hardloopschema gemaakt voor 12 
weken door  reumatologen en fysiotherapeuten (Reade, 
VUmc) 

▪ Ondersteuning van zorgverleners tijdens het hardlopen

▪ Typerend is de extra rustige opbouw naar basis niveau 
hardlopen

▪ Naast conditie is er aandacht voor kracht, coördinatie, 
lenigheid,  balans   en looptechniek

▪ Je lichaam opnieuw leren kennen en weer vertrouwen krijgen

▪ Gezelligheid en niets uit te hoeven leggen in de groep

▪ Belastingsgrenzen van het lichaam ontdekken

▪ Begrijp je lichaam



Waar is de cursus?
Amsterdam, Rotterdam, Walcheren, Nijmegen, Rozendaal, Utrecht

zie website: www.reade.nl voor de loopschema’s en handleiding

Tips belasting versus belastbaarheid:

▪ Minimaal 30 minuten kunnen wandelen

▪ Steeds 2 dagen rust na de trainingen

▪ De ontstekingen zijn redelijk stabiel 

▪ Sla een keertje over als de training te zwaar is 
geweest

▪ In het begin geen explosiviteit zoals sprinten

▪ In de loop van de cursus altijd wat meer pijntjes

http://www.reade.nl/


Wat ga je doen? 
(behalve fitter, sterker, slanker, gezonder en gelukkiger worden)

De week na de informatieavond:

▪ Gezamenlijk 1 uur per week trainen onder begeleiding: warming up, 

looptechniek, balans, kracht en lenigheid oefeningen

▪ Zelfstandige training doornemen: hardlopen/wandelen & kracht/balans

▪ Je krijgt wekelijks een mail met extra tips en informatie

▪ Whatsappgroep wordt aangemaakt voor uitwisselen van ervaringen, 

afzeggen of samen een afspraak maken om te gaan trainen



De speciale schema’s en het lopen met 

belasting zones 12 weken

Week Gezamenlijke training* Huiswerktraining Optionele 

huiswerktraining**

1 6 x 1 min. zone I

Pauze 2 min. Wandelen

8 x 1 min. Zone I 

Pauze 2 min. wandelen

2 1 - 2 - 2 - 2 - 2 min. zone I 

Pauze 2 min. wandelen

1 - 1,5 - 2 - 1 - 1,5 - 2 min. 

zone I

Pauze 2 min. wandelen

3 2 - 3 - 3 min. zone I pauze 2 min. 

Wandelen

2 x 2 min. zone II

Pauze 2 min. wandelen

5 x 2 min. zone I

Pauze 2 min. wandelen

4 3 - 4 - 4 - 3 min. zone I

Pauze 2 - 4 - 4 min. wandelen

4 x 3 min. Zone I

Pauze 2 min. wandelen

5 3 x 5 min. zone I

Pauze 5 min. wandelen

2 - 3 - 4 - 5 min. 

zone I

Pauze 2 min. wandelen

2 x 8 min zone I

Pauze 3 min. wandelen

6 

Rustweek. ***

4 x 4 min. zone I

Pauze 2 min. wandelen

Rust/kracht Andere 

sport/bewegen

7 3 - 3 - 6 min. zone 1

3 min zone II

Pauze 2 – 2 – 4 min. wandelen

3 - 4 - 5 - 6 min. zone I

Pauze 2 min. wandelen

3 x 5 min.zone I

3 min. wandelen

S.

Gevoelsomschrijvin
g

Zoladz* % maximale 
hartslag*

Zone I Echt rustig 
praattempo

Max- 50 75%

Zone II Rustig, maar na 
verloop van tijd 
niet meer 
gemakkelijk

Max - 40 85%

Zone III Pittig, vlot, 
versterkte 
ademhaling. 
Praten kan met 
korte zinnen

Max - 30 92%

Zone IV Zwaar. Praten kan 
kortaf

Max - 20 97 – 103%

Zone V Zeer zwaar, 
verzuring

Max -10 >103%



Hoofddoelen van de trainingen

▪ Genieten van het buiten zijn en het bewegen

▪ Op zoek naar de feel good drugs (endorfines)

▪ Langzaam is het nieuwe snel

▪ Ga niet voor goud, less is more

▪ Beter leren kennen van je eigen lichaam en dus je eigen grenzen

▪ Betere conditie en minder snel moe zijn

▪ Bewegen als medicijn, niet bewegen is géén optie

▪ Uit eindelijk minimaal 30 min aan één stuk door kunnen hardlopen



Wat zijn de  Risico factoren?

▪ Wisselend beloop van reuma: als de ziekte actiever wordt, kan dat 

het hardlopen tijdelijk belemmeren

▪ De kans op het krijgen van een hardloopblessure is gelijk aan die bij 

lopers zonder een chronische aandoening (onderzoek Vumc:  1 op 

3 personen die trainen voor de Zuidas-run of  Dam-tot-Damloop

krijgt ook een blessure)

▪ Bij pijnklachten kan het lastig zijn om te beoordelen wat de oorzaak 
is: reuma of overbelasting? Vraag advies aan een zorgverlener uit 

de zorgzoeker van ReumanetNL.nl 



Wanneer wordt hardlopen met reuma afgeraden?

▪ Bij ernstige beschadigingen aan 
voetgewrichten, enkels, knieën of 
heupen op de röntgenfoto’s

▪ Bij ernstige stands afwijkingen aan de 
rug of de benen

▪ Bij een andere (tweede) aandoening 
waarbij bezwaar tegen hardlopen 
bestaat, bijv. een ernstige 
hartaandoening

▪ Bij een erg actieve ontstekingen: niet 
starten met hardlopen, eerst 
wandelen tot dat de ontstekingen 
rustiger zijn

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.hierhebikpijn.nl/img/artikelen/knie-artrose-rontgen.png&imgrefurl=https://www.hierhebikpijn.nl/aandoening/20/knie-artrose&docid=mv1_EBzVqzVTDM&tbnid=Aq0ZH6w9dYTDCM:&vet=10ahUKEwjO78eYuOzkAhXIdJoKHVppA18QMwhSKAEwAQ..i&w=222&h=354&bih=719&biw=1536&q=artrose%20afbeelding&ved=0ahUKEwjO78eYuOzkAhXIdJoKHVppA18QMwhSKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


Vraag advies aan je reumatoloog of 

er medische bezwaren zijn om te 

gaan hardlopen!

Gezondheid is het vermogen om je aan 

te passen en je eigen regie te voeren!

Hardlopen is genieten!

Informatie cursus Utrecht: j.bouman@fysiopraktijk.nl

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://loomanadvies.com/wp-content/uploads/2014/10/advies-2-600x300.png&imgrefurl=https://loomanadvies.com/&docid=g25kFP85JCE9YM&tbnid=xnWJyCCg8IyekM:&vet=10ahUKEwjZudy6uOzkAhVC0aYKHWAXAE4QMwhIKAAwAA..i&w=600&h=300&bih=719&biw=1536&q=advies&ved=0ahUKEwjZudy6uOzkAhVC0aYKHWAXAE4QMwhIKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Onderzoek naar sporten met reuma

➢ Mensen met RA kunnen veilig

deelnemen aan hoog intensieve

trainingsprogramma’s [de Jong et al. 

2003 & 2009]

➢ Deelname aan hoog-intensieve
trainingsprogramma’s →
verschillende

gezondheidsvoordelen [de Jong & 

Vliet Vlieland 2005; de Jong et al. 2003 & 2009]

➢ Project gestart om mensen met 

inflammatoire reumatische

aandoeningen te ondersteunen

bij het beginnen met hardlopen



Onderzoek naar sporten met reuma

1. Behoeftenonderzoek onder 228 

personen met een inflammatoire

reumatische aandoening
(88% was geinteresseerd in de hardloopsport)

2. Ontwikkelen van de hardloopcursus

3. Evaluatie van de cursus



Onderzoek hardlopen met reuma
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Resultaten onderzoek

➢ Hardlopen lijkt veilig en haalbaar voor
een geselecteerde groep* mensen met 
een inflammatoire reumatische
aandoening

➢ Deelnemers waren tevreden en het 
percentage hardloopblessures (11%) was 
vergelijkbaar met het percentage in 
Start-to-run groepen voor beginnende
hardlopers [Kluitenberg et al. 2015].

➢ Om de trainingsbelasting nog 
geleidelijker te kunnen opbouwen is de 
cursus verlengd van 7 naar 12 weken. 

➢ Inmiddels wordt de Hardlopen met 
reuma cursus op 10 locaties
aangeboden.

*Mensen met een hoge ziekteactiviteit, ernstige artrose of erosieve
afwijkingen, een gewrichtsprothese of ernstige statiekafwijkingen
worden afgeraden om te gaan hardlopen. 

 Deelnemers:

➢ voelden zich veilig en prettig tijdens de 
groepstrainingen

➢ waren verrast door de vooruitgang die ze
hadden geboekt

➢ gaven aan dat ze sterker waren
geworden en hun lichaam en fysieke
mogelijkheden beter hadden leren
kennen



Ready, Set GO!!!!




