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All cause mortality tot 59% 

hoger (HR 1.59, CI 1.52 tot 1.66)

meta-analyse n>1 miljoen volwassen

Mortality Cardiovascular tot 

74% hoger (HR 1.74, CI 1.60 tot 1.90)

Ekelund 2016 Lancet 



Max risk reduction at 24 min/day
Increase risk from 9.5 hours upwards

Max risk reduction at 375 min/day

Ulf Ekelund et al. BMJ 2019;366:bmj.l4570

Max risk reduction at 300 CPM

Waarom bewegen



Achtergrond



Beweeggedrag

English et al, 2014

Sedentaire tijd
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Sedentary 

exercisers

22 %

Sedentary 

movers

46 %

Sedentary 

prolongers

32%

Wondergem et al, 2019



Sedentary exercisers
• Voldoende matig intensief 

fysiek actief (45 minuten)
• Veel sedentair gedrag ( 9 uur 

per dag)
• Veel doorbrekingen van het 

zitten

Sedentary movers
• Onvoldoende matig intensief 

fysiek actief 
• Veel sedentair gedrag (9 uur 

per dag)
• Veel doorbrekingen van het 

zitten

Sedentary prolongers
• Onvoldoende matig intensief 

fysiek actief 
• Enorm veel sedentair gedrag 

(10 uur per dag)
• Zitten lang achter elkaar

Wondergem et al, 2019



Wondergem et al, 2019

Ouder (eind 60)
Relatief meer dames

Rookt of heeft gerookt
Voldoende PA voor de beroerte

Balans problemen
Tragere loopsnelheid

Matige vermoeidheidsklachten  

Ouder (eind 60)
Fors gerookt

Limitatie in ADL
Balans problemen

Verminderde lopenfunctie
Forse vermoeidheidsklachten
Weinig PA voor de beroerte

Comorbiditeiten
Lage zelf-effectiviteit

Jonger (begin 60)
Voornamelijk mannen
Geen limitatie in ADL

Geen balans problemen
Normale loopsnelheid

Geen vermoeidheidsklachten
Voldoende PA voor de beroerte

Weinig comorbiditeiten
Hoge zelf-effectiviteit

Wondergem et al, 2019



‘Identifying factors associated with sitting time and patterns of 

accumulating sitting time after stroke. A data modelling study’

‘Slecht 11-18% van de variatie in 

sedentaire tijd is te verklaren vanuit 

beroerte gerelateerd of persoonlijke 

factoren.’

‘Andere factoren zoals omgeving- en 

gedragsgerelateerd moeten overwogen 

worden om de sedentaire tijd te 

reduceren.’

Hendrickx et al, 2019



En nu? 

RISE-Interventie ontwikkeling 



Behaviour Change Wheel

Figure 1 Behavior change wheel reprinted with permission from Michie. Michie et al. 2011



Behaviour Change Wheel



De stappen



Stap 1. Beschrijf het probleem in 
gedragstermen

Wat is het gedrag

Waar doet het gedrag zich voor

Wie vertoont het gedrag



Stap 2 selecteren van het doelgedrag

Onacceptabel, niet veelbelovend maar de moeite van het overwegen waard, tamelijk 

veelbelovend, veelbelovend



Stap 3 specificeren van het doelgedrag

Wie Wat Waar



Behaviour Change Wheel



Theoretical 

Domains 

Framework

COM-B COM-B 
Components 

TDF Wat is nodig voor mensen met een 
beroerte om het sedentaire gedrag 
te verminderen? 

Capaciteiten Fysieke 
capaciteiten 

Fysieke vaardigheden  
 
 

Psychologische 
capaciteiten 

Kennis  
 
 

Cognitieve en 
interpersoonlijke 
vaardigheden 
 

 
 
 
 

Memory, Geheugen, 
Aandacht en 
beslisprocessen 
 

 
 
 

Gedragsregulatie  
 
 

 



Theoretical 

Domains 

Framework

COM-B COM-B 
Components 

TDF Wat is nodig voor mensen met een 
beroerte om het sedentaire gedrag te 
verminderen? 

Capaciteiten Fysieke 
capaciteiten 

Fysieke vaardigheden Kracht 
Functionele mogelijkheden/ 
beperkingen bij de activiteit 

Psychologische 
capaciteiten 

Kennis Gezondheidskennis 

Cognitieve en 
interpersoonlijke 
vaardigheden 
 

Communicatieve vaardigheden 
 
 
 

Geheugen, Aandacht en 
beslisprocessen 
 

Stemming 
Concentratie 
 

Gedragsregulatie Praxis  
Intentie 
 

 



Theoretical 

Domains 

Framework

COM-B COM-B 
Components 

TDF Wat is nodig voor mensen 
met een beroerte om het 
sedentaire gedrag te 
verminderen? 

Gelegenheid Fysieke 
gelegnheid 

Omgevingscontext en 
benodigdheden  

 
 
 
 

Sociale 
gelegenheden 

Sociale invloeden  
 
 

 



Theoretical 

Domains 

Framework

COM-B COM-B 
Components 

TDF Wat is nodig voor mensen met 
een beroerte om het 
sedentaire gedrag te 
verminderen? 

Gelegenheid Fysieke 
gelegnheid 

Omgevingscontext en 
benodigdheden  

Woonomgeving 
Hulpmiddelen 
 
 
 

Sociale 
gelegenheden 

Sociale invloeden Rol partner, familie, vrienden 
(vrijwilligers) werk 
Sociale activiteiten 
 
 

 



Theoretical 

Domains 

Framework

 

COM-B COM-B 
Components 

TDF Wat is nodig voor mensen met een beroerte om het 
sedentaire gedrag te verminderen? 

Motivatie Reflectieve 
motivatie 

Professionele/sociale 
rol em identiteit 

 

Geloof in Capaciteiten  
 

 

Optimisme 
 

 

Ideeën over de 
gevolgen 
 

 

Intenties  

Doelen  



Theoretical 

Domains 

Framework

 

COM-B COM-B 
Components 

TDF Wat is nodig voor mensen met een beroerte om het 
sedentaire gedrag te verminderen? 

Motivatie Reflectieve 
motivatie 

Professionele/sociale 
rol em identiteit 

Rol binnen het huishouden/ gezin/ werk / sociale 
omgeving 
 
 

Geloof in Capaciteiten  
 

Zelfvertrouwen 
 

Optimisme 
 

Ervaren zelfstandigheid 
 
 

Ideeën over de 
gevolgen 
 

Geloof in de gezondheidseffecten 

Intenties Investeringsbereidheid; tijd, energie en geld 
 

Doelen Bestaande voornemens 



Theoretical 

Domains 

Framework
 

COM-B COM-B Components TDF Wat is nodig voor mensen 
met een beroerte om het 
sedentaire gedrag te 
verminderen? 

Motivatie Automatische motivatie Bekrachtiging 
 

 
 

Emotie 
 

 
 
 



Theoretical 

Domains 

Framework
 

COM-B COM-B Components TDF Wat is nodig voor mensen 
met een beroerte om het 
sedentaire gedrag te 
verminderen? 

Motivatie Automatische motivatie Bekrachtiging 
 

Beloning uit te omgeving  
 
 

Emotie 
 

Positief gevoel bij zitten of 
bewegen 
 
 
 



Casus



Opdracht 1.



Behaviour Change Wheel

Figure 1 Behavior change wheel reprinted with permission from Michie. Michie et al. 2011



Opdracht 2.
Education (voorlichting)

Persuasion (overtuiging)

Incentivisation (beloning)

Coercion (dwang)

Training (training)

Restriction

(beperkingen opleggen)

Environmental restructuring (aanpassingen van 

de omgeving)

Modelling (modeling)

Enablement (facilitering)



93 BCTs



RISE-Interventie
Informatie geven over gezond gedrag

Sociale steun

Zelfmonitoring en feedback

Doelen stellen


