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Het leven na ernstig trauma en letsel vraagt nogal wat aanpassingen. Na ontslag uit het revalida-

tiecentrum belanden patiënten vaak in een ‘zwart gat’. Met moeite pakken zij hun leven en rol in de 

maatschappij weer op. Dat de focus bij thuiskomst niet direct bij sport en bewegen ligt, is logisch. 

Wie ben je in de nieuwe situatie, wat is je rol als partner, als ouder of op je werk? Kun je hobby’s nog 

uitoefenen of moet je loslaten wat je het liefst deed?

Tekst: Sandra van Maanen

Transfer van revalidatie naar 

sport en bewegen in de wijk

ABLE2FITNESS

Rocco Benevento
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ABLE2FITNESS

“Sport komt later wel, het komt vaak niet 

op de eerste plaats”, weet ook Martin Fluit, 

manager sport bij Reade, het centrum voor 

revalidatiegeneeskunde en reumatologie 

in Amsterdam en omstreken. Maar juist uit-

stel van het beweegprogramma zet patiën-

ten die revalideren op forse achterstand. 

“Het is van groot belang om de tijdens de 

revalidatie geboekte resultaten vast te 

houden of zelfs uit te bouwen. Blijvend 

sporten is voor iedereen relevant, maar 

juist voor deze groep.”

Hoe komt het dat het sommige mensen wel 

en anderen niet lukt om na een revalidatie-

periode door te gaan met sporten? Reade 

deed er onderzoek naar en startte met 

de gemeente Amsterdam, de Edwin van 

der Sar Foundation, MEE, NLActief en de 

bacheloropleiding Sportkunde van Hoge-

school Inholland een project om mensen 

na de revalidatiefase blijvend aan het spor-

ten te krijgen. Het ging in sneltreinvaart. 

In 2017 werd het plan Able2Fitness onder 

projectmanagement van Fluit geschreven, 

vanaf de start van dit jaar wordt het al bij 

vijf fitnessorganisaties in Amsterdam in de 

praktijk gebracht.

Noem het gerust een transfer van revalida-

tie naar sport en bewegen in de wijk. Eentje 

waarbij vanuit de buurtsportcoachregeling 

zorg en sport gekoppeld worden. En waar 

wordt samengewerkt om het beruchte 

zwarte gat na ontslag uit de revalidatiekli-

niek tegen te gaan. Fluit organiseerde van-

uit zijn rol als projectmanager – “Ik noem 

het een makelaarsfunctie” – de connectie 

tussen zorg en sport, maar regelde ook (bij)

scholing van trainers van de deelnemende 

sportaanbieders. De gemeente Amsterdam 

draagt vanuit het buurtsportcoachbudget 

financieel bij en bemiddelt via het eigen 

netwerk van sportcoördinatoren. Zo kon 

Fluit makkelijker partijen samenbrengen, 

samenwerking tussen zorginstellingen sti-

muleren en op verzoek coaching bieden 

voor de deelnemende fitnessaanbieders. 

Waarom is fitness juist binnen 
revalidatie aantrekkelijk?
Fluit: “Patiënten die revalideren vormen een 

even aantrekkelijke als kansrijke doelgroep 

voor sportcentra in de wijk. Een groot deel 

van de mensen met een lichamelijke beper-

king sport juist tijdens daluren en de erva-

ring leert dat het trouwe klanten zijn. Maar 

er telt ook iets anders: aanbod voor deze 

specifieke doelgroep geeft de fitnessorga-

nisatie maatschappelijk waarde, een status 

die gewaardeerd wordt. Door bestaande 

klanten, zorgorganisaties in de buurt en de 

overheid.”

Wat is die match tussen patiënt 
en fitness? 
Fluit: “Fitnessorganisaties beschikken over 

eigenschappen die goed aansluiten bij de 

verwachtingen van de klant. Zij hebben een 

zeer klantgerichte benadering, vaak onder-

steund door een klantvolgsysteem. Hun 

aandacht voor de klant, de aanwezigheid, 

de voortgang die hij maakt en zijn persoon-

lijke factoren zijn belangrijke waarden voor 

mensen met een lichamelijke beperking. 

Daar komt bij dat revalidanten vaak al aan 

Transfer van revalidatie naar 

sport en bewegen in de wijk
“Het is van groot 

belang om de tijdens de 

revalidatie geboekte 

resultaten vast te  

houden of zelfs uit te 

bouwen”

Rocco Benevento: “Mariëlle is mijn engel”

Rocco Benevento (51) kreeg in 2013 een zware klap te verduren: bij hem werd MS 

geconstateerd. De primaire progressieve variant, wat inhoudt dat zijn perspec-

tief alleen maar afneemt. “Lopen werd steeds moeilijker en ook de kracht in mijn 

armen nam af.” Tegen het advies van zijn artsen in liet Benevento zich in Italië ope-

reren bij een arts die een verband legt tussen een verstoorde bloedcirculatie en 

ziektes als MS. “De operatie slaagde, ik leek wel genezen! Het ging zo goed met me 

dat ik een paar jaar fulltime bleef doorwerken. Toch ontstonden geleidelijk meer 

klachten. Tijdens een controle raadde mijn arts me aan meer te bewegen, te trai-

nen onder toezicht van een fysiotherapeut. Dat ben ik gaan doen, bij het VU-zie-

kenhuis, afdeling revalidatie. Drie maanden lang, twee keer per week. Maar zo’n 

ziekenhuis is uiteindelijk geen fijne omgeving, je wilt toch graag verder. Omdat ik 

in Amstelveen woon, vlakbij Sportcentrum VU, ben ik daar gaan kijken. Sporten 

in een veilige omgeving en daarbij goede begeleiding is wat ik zocht. Juist op dat 

moment startte Reade met Able2Fitness. Mariëlle Spekreijse van Sportcentrum VU 

sprak me aan, of het niets voor mij was. Ik noem haar mijn engel, want door haar 

ben ik precies op de juiste plek terechtgekomen! Ik krijg oefeningen die speciaal 

op mij zijn ontwikkeld en die ook per periode worden aangepast, gericht op alle 

spiergroepen in boven- en onderlijf. Om spierkracht te trainen en meer balans te 

krijgen. Ik train met niet al te zware gewichten en begin steeds op de hometrainer. 

Elke week twee, soms drie keer. Ik heb jaren niet gesport, zit veel, doe alles met de 

auto. Voor het eerst voel ik weer wat ik vroeger voelde: dat ik ook een lichaam heb! 

Ik put mezelf soms goed uit. Dat werkt bevorderlijk, is goed voor mijn hersenen én 

mijn fysiek. Ik krijg weer regie over mijn situatie. Als je stilvalt krijg je er problemen 

bij, weet ik nu. Door mijn spieren te trainen loop ik makkelijker en ook mijn balans 

is nu al stukken beter.”
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patiënten die in het zorgtraject blijft ste-

ken. Kijk eens naar de kosten die deze zorg 

met zich meebrengt! Maar nog belangrijker 

vind ik het maatschappelijke belang van 

doorstroom naar reguliere sportaanbie-

ders in de eigen buurt. Sociale integratie 

telt zwaar, juist voor patiënten die zich 

een weg terug naar een positie in de maat-

schappij knokken.”

Toch is niet iedereen daar 
meteen voor in.
Fluit: “Dat klopt, hierover ontstaan gere-

geld discussies. Patiënten sporten soms 

liever bij ‘hun’ fysiotherapeut omdat het 

daar vertrouwd is en hen dat niets kost. 

Op het moment dat leefstijlcoaching in 

het basispakket zit, valt dat argument 

weg. Daarnaast telt soms de twijfel: Biedt 

de sportschool mij wel de medisch ver-

antwoorde begeleiding? Het antwoord is 

ja. Alle deelnemende sportaanbieders in 

Able2Fitness hebben een fysiotherapeut in 

huis. Daarnaast wordt bijscholing geboden 

om met de juiste kennis met de doelgroep 

te werken.”

Vooruit dan maar.
Fluit: “Precies! Nu werken we met vijf cen-

tra in Amsterdam, ik hoop dat het er snel 

zes of zeven worden, zodat ook in Oost en 

Noord goed aanbod voor de doelgroep 

ontstaat. We zitten nu nog in de imple-

mentatiefase, waarbij we hulp krijgen van 

studenten van Inholland, die voor waarde-

volle extra handjes op de fitnesscentra zor-

gen. In oktober is er een vervolgcursus voor 

de partners. Die is op klantwerving gericht. 

Able2Fitness moet van vaste waarde wor-

den. Mooi zou een keurmerk zijn, waardoor 

consumenten meteen weten dat de parti-

ciperende aanbieders één groep vormen, 

met kwaliteit voor revaliderende patiën-

ten.”

Sportcentrum VU & Able2Fitness
Een van de sportaccommodaties die par-

ticipeert in Able2Fitness is Sportcentrum 

VU in Amsterdam. Fitness vormt een seri-

bij voorbaat buiten de boot. Die weerstand 

voel je impliciet: commerciële aanbieders 

mogen niet in aanmerking komen voor 

gesubsidieerde trajecten, gemeenschaps-

geld mag niet naar partijen met winstbe-

lang gaan. Maar waarom niet, vraag ik me 

af. Is een verdienmodel gericht op de zeer 

specifieke doelgroep van revaliderende 

patiënten niet verdedigbaar? De investe-

ring die de sportaanbieders moeten doen 

in scholing van trainers, maar ook de tijd 

die ze nodig hebben om het aanbod te 

implementeren kost wel wat. En vergeet 

vooral niet dat de doelgroep altijd relatief 

klein blijft: het zou al mooi zijn als een 

sportschool twee groepen van tien deel-

nemers aan zich kan binden. Maatwerk 

voor zo’n kleine markt verdient steun. Een 

andere discussie is dat de doelgroep veelal 

blijft hangen aan eerstelijns fysiotherapie. 

Hierdoor ontstaat een chronische lijst van 

ABLE2FITNESS

deze vorm van sporten gewend zijn. In 

het revalidatiecentrum wordt binnen de 

behandeling van fysiotherapeuten fitness 

aangeboden, juist omdat het programma 

op maat gemaakt kan worden.” 

Waarin verschilt Able2Fitness?
Fluit: “Subsidieregelingen zijn meestal 

gericht op verenigingen. Commerciële 

sportaanbieders zoals fitnesscentra vallen 

“Aanbod voor deze 

specifieke doelgroep 

geeft de fitnessorgani-

satie maatschappelijk 

waarde”

Zo stimuleert Amsterdam sportparticipatie

Alles draait om betrokkenheid, de wil om samen te werken

Able2Fitness ontvangt in 2018 subsidie van de gemeente Amsterdam. Martina 

Schouten, programmamanager Sportstimuleringsprogramma Speciaal Onderwijs 

& Combinatiefuncties, vertelt waarom. “Het plan voldoet aan de criteria passend 

bij de sportvisie van Amsterdam. Een van de speerpunten is inwoners met een 

beperking of achterstand in beweging te brengen. Om voor steun in aanmerking 

te komen moet het initiatief gericht zijn op groeiende zelfstandigheid, het moet 

als vliegwiel dienen. Able2Fitness geeft zo’n impuls, organisaties en mensen wor-

den samengebracht. Door onderling kennis over te dragen en op andere plekken 

in de praktijk te brengen, maar ook door gebruik te maken van elkaars aanbod en 

scholing. Ik ben zelf bij de start van het project aanwezig geweest in Sportcen-

trum VU. Ik zag betrokkenheid, de wil om samen te werken en de mogelijkheden in 

opleiding. Ik ben onder de indruk, vind het een goede interventie.”

“Mijn tip richting collega-gemeenten: projecten waarvoor partijen samenwerken 

en waarbij ze elkaar versterken bieden meer garantie op continuïteit. Kijk naar 

het einddoel, naar meer zelfstandigheid van de doelgroep, en redeneer vervolgens 

terug. Wat is ervoor nodig om dat te bereiken? Houd rekening met verloop bij 

deelnemende partijen, waardoor opgedane kennis en ervaring ook zomaar weg-

vloeit. Dat probleem wordt bij Able2Fitness getackeld, door onderlinge scholing 

is de interventie toekomstbestendig. Wat ik ook goed vind is het keurmerk waar 

de deelnemende partijen aan werken. Voor alle Amsterdammers is straks meteen 

duidelijk waar ze moeten zijn voor optimale begeleiding en kwaliteit.”

Ook interessant: www.grenzeloos-actief.nl, www.meet-me-at-the-gym.nl.
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euze component binnen het aanbod van 

het centrum, waar 35 disciplines worden 

aangeboden. Studenten, bedrijven, maar 

ook patiënten die een speciaal programma 

volgen voor herstel sporten hier. Directeur 

Jan Snellen: “Iedereen weet dat sporten bij 

de VU dik in orde is. We zijn toegankelijk en 

bieden goede begeleiding, we trekken een 

breed publiek.”

Ook Snellen werd door Fluit benaderd, 

want naast het aanbod dat Reade zelf 

biedt was de VU alleen al om geografische 

redenen een aantrekkelijke partner. Snel-

len ging meteen mee in het idee. “Het hoort 

ook bij de maatschappelijke rol van een 

universiteit om diversiteit in doelgroepen 

te zoeken. We waren meteen enthousiast 

over deze specifieke doelgroep: revalide-

rende patiënten.” Vier instructeurs van 

Sportcentrum VU kregen een opleidings-

plek aangeboden, om door te groeien 

naar niveau 4. Twee hebben inmiddels een 

diploma, hun collega’s binnenkort ook. 

“Nu al sporten twintig deelnemers vanuit 

Able2Fitness bij de VU, zij durfden de drem-

pel over. Ze kregen meteen een gesprek. 

Centraal staat de vraag wat ze zelf willen, 

wat hun ambities zijn. Op basis van dat ant-

woord maken zij samen een beweegplan, 

een persoonlijk programma waarmee ze 

blijvend bewegen. In feite is dat precies 

wat we al deden, ook voor alle andere spor-

ters. Dus we gaan door, Able2Fitness past 

in onze stijl. We waarderen de luxe dat we 

speciaal voor deze doelgroep gekwalifi-

ceerde medewerkers konden opleiden.” 

ABLE2FITNESS

“Sociale integratie telt 

zwaar, juist voor pati-

enten die zich een weg 

terug naar een positie in 

de maatschappij  

knokken”

Situatie in Amsterdam

• in Amsterdam wonen 75.000 mensen met een lichamelijke beperking;

• dit aantal zal de komende tien jaar groeien, mede door vergrijzing;

• in de vier grote steden neemt binnen de leeftijdsgroep 64-80 jaar het aantal 

mensen met een beperking toe;

• de gemeente stuurt in beleid (Sportvisie 2025: De Sportieve Stad) aan op het in 

beweging krijgen van deze kwetsbare doelgroep in de wijken;

• uit onderzoek van Reade blijkt dat een deel van de revalidanten de weg niet 

weet te vinden naar blijvend sporten en bewegen;

• de gemeente Amsterdam en Reade willen dit probleem aanpakken en betrekken 

hierin actief de sportaanbieders. Integratie en een inclusieve sportcultuur zijn 

speerpunten.

Martin Fluit, manager sport Reade
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Verder lezen…
Op het Visie & Beleidsplein op  

www.sportengemeenten.nl kunt u de  

volgende documenten downloaden:

Onderzoeksgroep ReSpAct (2017). 

ReSpAct: Revalidatie, Sport en Actieve 

leefstijl, bij Sport & Maatschappij

Nederlands Instituut voor Sport en 

Bewegen (2015). Fitness zoekt weg in 

preventieland, bij Sport &  

Beweegstimulering

Belemmeringen en drijfveren lichamelijke beperking

Voor iedereen met een lichamelijke beperking is het minder vanzelfsprekend om 

een passend sport- of beweegaanbod in de directe omgeving te vinden. De belang-

rijkste drijfveer om te bewegen is dat het kan bijdragen aan behoud of verbetering 

van functionaliteit en onafhankelijkheid. Daarnaast heeft een aantal belemmerin-

gen en drijfveren specifiek met de aard van de beperking te maken:

Belemmeringen:

• Voor mensen met een motorische beperking kunnen gezondheidsaspecten 

belemmerend werken.

• Voor blinden en slechtzienden (mensen met een visuele beperking) is het 

beperkte oriëntatievermogen van invloed op sport- en beweeggedrag.

• Voor mensen met een auditieve beperking kunnen vooral communicatieproble-

men bij het sporten zélf een rol spelen om minder te bewegen.

Drijfveren:

• Wanneer mensen inzien welke mogelijkheden zij (nog) hebben om te sporten 

of bewegen. Zorgverleners kunnen een waardevolle rol vervullen. Zorg dat het 

advies aansluit op iemands motivatie.

• Voldoende aangepaste, toegankelijke accommodaties, waar mensen met een 

lichamelijke beperking kunnen sporten en bewegen.

• Het helpt om sportaanbieders het inzicht te geven dat er vaak slechts kleine 

aanpassingen nodig zijn, om mensen met een lichamelijke beperking aan het 

reguliere sportaanbod te laten deelnemen.

• Trainers die de beweegmogelijkheden en -beperkingen van de verschillende 

groepen goed kennen, kunnen hun activiteiten daarop aanpassen. 

• Een krachtig en multidisciplinair netwerk rondom de persoon met een beper-

king is een pluspunt.

Martina Schouten, programmamanager Sportstimuleringsprogramma Speciaal Onderwijs &  

Combinatiefuncties gemeente Amsterdam


